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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דוישלח  לפרשת

  ישראלבמלחמת יון  - "ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמוֹ "
  

  מה משמעות הדבר? - "ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר ַיֲעֹקב" 
ַוִּיַּקח ֶאת התורה מספרת על יעקב אבינו: "ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא, 

ֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו... ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ְׁש 
. ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו, ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר" ..ַהָּנַחל

" שנאבק עם יעקב אבינו באותו ִאיׁש"ההיה . מי כה)- (בראשית לב, כג
תינו זכרונם לברכה, שהוא ָׂשרֹו של עשו" "פירשו רבו - ? לילה

יעקב, ונאבק עמו כל הלילה, עד לָׂשרֹו של עשו נטפל . (רש"י שם)
"ַוַּיְרא ִּכי א ָיֹכל לֹו, ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו, ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר עלות השחר. 

ַע ֹצלֵ יוצא ממאבק זה כשהוא " הוא, ו(שם, כו)ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו" 
  .(שם, לב)" ַעל ְיֵרכוֹ 

זו שתי משמעויות.  צליעהל -זו? צליעה מה משמעותה של 
משמעות פרטית ליעקב, ומשמעות כללית לכלל ישראל. 

שיעקב כבר לא איש תם. הוא נעשה בעל המשמעות הפרטית היא, 
מום, ונפסל לעבודת הקרבנות. למה רצה שרו של עשו לפסול את 

שנטל יעקב מעשו את הבכורה,  שהרי כל מה -? העבודליעקב 
היה מפני שהעבודה בבכורות, ורצה לעבוד במקום עשו, שמחמת 

. לכן נגע (רש"י שם כה, לא)רשעו אינו ראוי להקריב קרבנות לה' 
ָׂשרֹו של עשו בכף ירך יעקב, כדי להפכו לבעל מום ולפסלו מן 

, ובכך למנוע ממנו למֵמש את (בעל הטורים שם לב, כו)העבודה 
(עי' בראשית כז, שהושגה, לדעתו של עשו, בדרכי מרמה  -ורה הבכ

לו)
1.  

. מיד אחר מאד מתרפא יעקב מהר הצליעה הפרטיתאלא שמ
םכך נאמר, "ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב  לֵ  -. שלם (שם לג, יח)ִעיר ְׁשֶכם"  ָׁש

, וחזר להיות כשר לעבודה. ובכל זאת, (רש"י שם)שנתרפא מצלעתו 
ת צליעה, היא ההזו הצליעהמה שכן נשאר מ לי ל כ שנגרמה  ה

יעקב נשאר תם, שלם עם . כלל ישראלשל  הצליעה - ע"י המלאך
יהודים יש אלקים ועם אנשים, אבל בכף ירכו, ביוצאי ירך יעקב, 

מתייונים, צדוקים, ביתוסים,  .. יהודים צולעיםכ"כ שלמיםשלא 
כל  - קראים, מומרים, משכילים, אפיקורסים, רפורמים, חילונים

באים מהפגיעה שפגע שרו של עשו בכף ירך יעקב. ַעם  אלו
ישראל בכללותו נשאר דבוק בה', אבל הוא לא שלם. יש בו כל 

לולא פגיעת שרו של עשו ביעקב, לא היו בעם  מיני צליעות.
ישראל מתַיְּונים וחילונים וכדו'. רק בגלל פגיעתו של המלאך אנו 

עת המלאך בכף זוהי התוצאה מנגי סובלים מן התופעות האלו.
  שלא כל עם ישראל נשאר נאמן לה'. - ירך יעקב 

  אין בגידים בנותן טעם
וה עלינו התורה: "ַעל , מצַ למלאךבעקבות המאבק בין יעקב 

ֵּכן א ֹיאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהָּיֵר ַעד ַהּיֹום 
. המלאך הצליח (שם, לב)ֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה" ַהֶּזה, ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶר יַ 

כן אסור לנו לאכול את גיד וללהחדיר טומאה ליעקב בגיד הנשה, 
  הנשה של בהמה, כי שרו של עשו החדיר שם טומאה.

והנה, איסור אכילה זה שאסרה עלינו התורה, שונה בנקודה 

מסויימת מאיסורי אכילה אחרים שבתורה. כל איסור, 
נאסר ההתר באכילה, בגלל טעם  - תר יאותו עם הכשמבשלים 

האיסור שנבלע בו. יוצא מן הכלל הזה הוא גיד הנשה. על גיד 
הוא . (חולין צט, ב)הנשה אומרת הגמרא, שאין בו בנותן טעם 

אין  עץאסור באכילה, אבל אין בו שום טעם, כשם שבחתיכת 
ץשום טעם. " אמנם . [(שם צב, ב) 2הוא, והתורה חייבה עליו" ֵע

נחלקו תנאים אם יש בגידים בנותן טעם או אין בגידים בנותן 
ןטעם, אבל להלכה נפסק  י א ]. ממילא, 3בגידים בנותן טעם ש

אם אין שום טעם בגיד הנשה שיעבור אל המאכל הכשר 
לא נאסר המאכל הכשר שנתבשל עמו, והוא מותר  -ויאסרנו 
  באכילה.

למה באמת  מעתה יש לשאול: אם אין בגידים בנותן טעם,
אסרה התורה לאכול את גיד הנשה? הרי ממילא רק "עץ 
הוא"! אולי אפשר לומר כך: הרי גיד הנשה נאסר באכילה, כי 
ָׂשרֹו של עשו נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה, והכניס בו את 
טומאתו. אומרת אפוא התורה: אל תטעה לחשוב, שאם תטעם 

תו, תזכה להנאה מָּדבר ֶׁשָׂשרֹו של עשו הכניס בו את טומא
! רק טעם עץ 4הנאה מיצר הרע שוםכלשהי. לא תקבל 

בעלמא! אנשים נמשכים אחרי היצר הרע, אבל האמת היא 
שהוא הבל הבלים. "אין בגידים בנותן טעם". רק מהקב"ה 
אפשר לקבל הנאות, לא ִמָּׂשרֹו של עשו. לכן אסרה התורה את 

בר הזה, גיד הנשה למרות שאין בו טעם, כדי לרמז על הד
לא  -שִּממה שקשור עם ָׂשרֹו של עשו, מטומאה, מיצר הרע 

יכולה לצמוח שום תועלת שבעולם! "אין בגידים בנותן 
  טעם".

לא הזכירה הגמרא תחליף של היתר לגיד למה 
  הנשה?

שכנגד כל מיני , (קט, ב)במסכת חולין הגמרא מביאה 
הנאות שאסרה עלינו התורה, התירה לנו התורה הנאות 

ןרות, שטעמן הוא אח י ע ההנאה האסורה. למשל: כנגד  כ
התירה לנו התורה לאכול ָּכֵבד, שטעמו  -איסור אכילת דם 

התירה לנו התורה  - דומה לדם. כנגד איסור אכילת ֵחלב בהמה 
התירה לנו  -לאכול ֵחלב חיה. כנגד איסור אכילת "דבר אחר" 

של "דבר התורה לאכול דג ִׁשּבּוָטא, שטעם מוחו דומה לטעמו 
אחר". וכך ממשיכה הגמרא ומונה עוד כמה איסורים, ודברים 

  המותרים הדומים להם שהתירה התורה כנגדם.
כנראה רצו חז"ל לומר לנו בזה, שאמנם הקב"ה הגביל 
אותנו, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, מה מותר לעשות 

לומה אסור לעשות, אבל הקב"ה לא  ל מאיתנו שום הנאה  ש
מיני ההנאות אפשר לקבל גם  כללם הזה. את מהנאות עו

  בדרך כשרה.
והנה, גיד הנשה לא נזכר שם בגמרא. הגמרא לא מזכירה 
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שיש לגיד הנשה איזשהו תחליף של היתר. למה לא גילתה לנו 
הגמרא איזה תחליף של התר יש לטעמו של גיד הנשה? כמובן, 

ורים אין זו קושיה גדולה, שכן הגמרא לא מנתה שם את כל האיס
לא למה שבתורה. אבל לפי מה שהזכרנו, יתכן הסבר נוסף, 

מפני  הזכירה הגמרא תחליף של היתר לגיד הנשה: יתכן שזהו
םגיד הנשה לש ע ט ן  י ! ממילא אין צורך לחפש לגיד הנשה א

תחליף של התר, שכן הקב"ה לא מנע מאיתנו שום הנאה בכך 
ורה חייבה הוא, והת ֵעץשאסר עלינו את גיד הנשה. גיד הנשה "

 -עליו", ומי שמתעקש ורוצה דוקא לטעום טעם של גיד הנשה 
  ילך ויאכל עץ!...

  התרשלות בעבודת המקדש בתחילת בית שני
כפי שהזכרנו, הפגיעה של המלאך ביעקב נעשתה בשני 
מישורים: פגיעה פרטית ביעקב, ופגיעה כללית בכלל ישראל. 

בכלל פגע המלאך פגיעה שובכל זאת, הפגיעות קשורות זו לזו. ה
. בבחינה הפרטית שפגע המלאך ביעקבהפגיעה היא מעין ישראל, 

לעשותו בעל מום ולפסלו מן המלאך  מתכוין כשם שלגבי יעקב
המלאך מתכוין לפגוע בהם  ,העבודה, כך גם לגבי כלל ישראל

לעבודת  מה שנוגעקרירות בבהם הכניס ל - בענין העבודה
להתרשלות  ורמתית שני, וגופיעה בזמן במקרירות זו  המקדש.

, (עי' מלאכי פרק א) 6בעבודת הקרבנותו (עי' חגי א, ט) 5בבנין המקדש
(עי' ביטול העבודה בזמן היונים ללגזרות יון ו מה שגורם אח"כ

לחורבן המקדש וביטול העבודה  -, ולבסוף ב"ח או"ח סוף סי' תר"ע)
  עד עצם היום הזה. ,לגמרי

. חגי הנביאהעיר כבר  ני)(השעל ההתרשלות בבנין המקדש 
פונה אל ישראל ואומר: "ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם: ְזַרְעֶּתם  חגי

ְלָׁשְכָרה...  יןאֵ וְ  -ָׁשתֹו  .ין ְלָׂשְבָעהאֵ וְ  -ָאכֹול  .ְוָהֵבא ְמָעט - ַהְרֵּבה 
הזה,  המצב למה -... ַיַען ֶמה"? ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצרֹור ָנקּוב -ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר 

ְוַאֶּתם  ,ַיַען ֵּביִתי ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב" -שאין ברכה במעשה ידיכם? 
. כל אחד דואג לביתו הפרטי, ואין ט)-(חגי א, ה"! ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתוֹ 

מי שדואג לבנין בית המקדש. אם הייתם דואגים לבנין המקדש 
, היתה באה ברכה ָלעולם. כשמקריבים בבנייתוולא מתרשלים 

עולם, כמו שאמרו חז"ל: "אמר בל אותו המין מתברך קרבן, כ
הקב"ה: ֲהביאו ְלָפַני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה 
שבשדות... הביאו ְלָפַני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם 
פירות האילן... ַנְּסכּו ְלָפַני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי 

בניית המקדש, הברכה וכיון שאתם מתרשלים ב. (ר"ה טז, א)שנה" 
. לעומת זאת, בעמלכם ברכה נכם רואיםלכן איהזו אינה קיימת, ו

אם תתחילו לעסוק בבנין בית המקדש, יברך ה' את מעשה ידיכם 
  .יט)-(חגי ב, יח

לאחר שכבר נבנה  - בעבודת הקרבנותגם על ההתרשלות 
בתחילת בית עומד מלאכי יש אזהרות בנביא. הנביא  -המקדש 

וישראל עונים לו כמה פעמים שהם אינם  ,ח את ישראלומוכישני 
ַהֹּכֲהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי. ַוֲאַמְרֶּתם: ַּבֶּמה מבינים על מה הוא מדבר. "

 ?"ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל.  (מלאכי א, ו)ָבִזינּו ֶאת ְׁשֶמ"
?"ה' ְּבִדְבֵריֶכם. ַוֲאַמְרֶּתם:  הֹוַגְעֶּתם" (שם, ז) ַוֲאַמְרֶּתם: ַּבֶּמה ֵגַאְלנּו

ִּכי ַאֶּתם ֹקְבִעים ֹאִתי. ַוֲאַמְרֶּתם: ַּבֶּמה " (שם ב, יז)"? ַּבָּמה הֹוָגְענּו
(שם ג, ח)"? ְקַבֲענּו...  

למה אם טענות הנביא אינן נכונות, שיח הזה? -מה הפשט בדו
מבינים על מה לא ישראל למה , הן הוא טוען אותן? ואם נכונות

ים ִאתם? התשובה היא, שהנביא מדבר עם ישראל על מדבר
פגימות דקות הנמצאות בסתר לבם, שגם ישראל עצמם אינם 

  מודעים להן. לכן הם מתקשים להבין, מה רוצה מהם הנביא.
ָחְזקּו ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ָאַמר הטענה האחרונה של הנביא היא, "

וכי אנו מדברים נגד  ם, יג)(ש"? ה'. ַוֲאַמְרֶּתם: ַמה ִּנְדַּבְרנּו ָעֶלי
ֲאַמְרֶּתם ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאִקים, ּוַמה ה'?! אומר להם הנביא: כן! "

כפי שהסברנו, אין כוונת  (שם, יד)"! ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו ִמְׁשַמְרּתוֹ 
הנביא לומר, שישראל אמרו כך באופן גלוי. לא היתה מפלגה 

יו שומרי תורה "! כולם הֱאִקיםשהצהירה: "ָׁשְוא ֲעֹבד 
ומצוות. אלא שבפנימיות לבם היתה נטיה דקה של "ָׁשְוא ֲעֹבד 

". לא העריכו מספיק את עבודת האלקים. לא הרגישו ֱאִקים
כן קיימו למספיק שהתורה היא חיי עולם שה' נטע בתוכנו, ו

  את מצוות התורה ברפיון.

  בתחילת בית שני -שרשי ההתיונות 
לא העריכו מספיק את אחד הביטויים לכך שישראל 

עבודת ה', מופיע גם בתחילת דבריו של מלאכי. מלאכי מוכיח 
על זה שמקריבים קרבנות בצורה בלתי מהודרת:  את ישראל

ַהֹּכֲהִנים ּבֹוֵזי ְׁשִמי... ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל... "
ֵּור ִלְזֹּבַח ֵאין ָרע?! ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא. ְוִכי ַתִּגׁשּון עִ 

ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוֹחֶלה ֵאין ָרע?! ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶת ֲהִיְרְצ !
 "!?ַלֶּפָחה הפרסי לא היית מעז (מלאכי א, ח)אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶני .

להביא קרבן כזה! במקרה הטוב היה זורק אותך מהבית, 
יך ותולה אותך על ובמקרה הרע היה נושא את ראשך מעל

לקב"ה אינכם נמנעים מלהביא קרבנות כאלו? למה , עץ! א"כ
! 7מפני שאינכם מעריכים מספיק את עבודת הקרבנות

"ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל... ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה 
, אין כוונת הנביא לומר, שישראל הקריבו בהמות כמובן הּוא".

שהרי  - ִעֵּורוְ  ִּפֵּסחַ  -ת מום ממש מבחינת ההלכה שהן בעלו
"?... הם ַּבֶּמה ֵגַאְלנּו    ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת ְׁשֶמ?...ישראל שואלים "

אינם מבינים על מה הנביא מדבר איתם! על כרחך, שאין 
מדובר במומים של ממש, אלא רק מומים בדקּות, שהם כשרים 

אלא שזה  .8של הידורמבחינת ההלכה, אך יש בהם חסרון 
לא שבפנימיות לבם הם גופא מראה על זלזול בעבודה. מראה 

 ו, עושה אותאת העבודהמספיק. מי שמעריך אותה מעריכים 
מי ו. 9להביא את הקרבן המהודר ביותר עם כל הלב, משתדל

שחושב שעבודת האלקים היא רק עול שהטילו עליו, מחפש 
  .ממנה לִהפטרכיצד ואת כל הדרכים כל מיני קולות, 

שביזו את העבודה,  - המעשים שמדבר עליהם מלאכי 
הם כנראה היו הגורם למה  -והקריבו קרבנות בלתי מהודרים 

כי ִטבעֹו של  שקרה אחר כך, שנהיו מתיוונים בעם ישראל.
ששם אדם להמשך אחר היופי, ואם אין יופי בעבודת המקדש, 

מי שנמשך בעקבות כך ִּפֵּסַח וחולה, יש ִעֵּור מגישים לה' קרבן 
. יכול 10אל תרבות יון, ששם היופי החיצוני הוא עניין גדול

להיות שזה היה אחד הגורמים להתייוונות בתחילת בית שני, 
  .11וזה מה שגרם לגזירות אנטיוכוס, שבאו בגלל ההתיונות

 ,זלזול ואי הערכת עבודת המקדשהתיקון ַלחטא הזה, של 
נע"י בני חשמונאי, נעשה  על עבודת המקדש,  פשםשמסרו 

(עי' ב"ח ובזה תיקנו את היחס המזולזל שהיה כלפיה קודם 

  .או"ח סוף סי' תר"ע)
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  חלקי בלבד -נצחון החשמונאים על היָונים 
לא רק בעבודה היתה חולשה והתרשלות בתחילת בית  ,והנה

זה באמת תיקנו החשמונאים במסירות הנפש שלהם שאת  -שני 
גם חכמת התורה אלא  -על עבודת המקדש ושמירת התורה 

, שמימות (ירו' חגיגה פ"ב ה"ב)נחלשה בבית שני. חז"ל מוסרים לנו 
"היו למדין תורה כמשה  12משה רבינו עד ימות יוסי בן יועזר

שראל, . כלומר, "לא היה מחלוקת בחכמי י(תמורה טו, ב)רבינו" 
(רש"י סוטה מז, א וכולן היו אומרים דברים כנתינתן למשה בסיני" 

אמנם בימי אבלו של משה רבינו נשכחו שלשת  .ד"ה האשכולות)
נלמד כמו שקיבל משה  -אלפים הלכות, אבל מה שלא נשכח 

: "תורה באמיתה, בלי דופי ושכחה ומחלוקת" (תמורה שם)רבינו 
 -אם בכל זאת התעוררה מחלוקת  .(רש"י סוטה מז, ב ד"ה שהכל בו)

הכריעו בה על פי הרוב, המועטים היו מסכימים לדברי המרובים, 
. ואולם, "מכאן (הגהות הגר"א תמורה טז, א סק"א)ונתבטלה המחלוקת 

. בימות (תמורה טו, ב)לא היו למדין תורה כמשה רבינו"  - ואילך 
יע בה יוסי בן יועזר נוצרה לראשונה מחלוקת שלא הצליחו להכר

האם לסמוך על ראש קרבן שקרב ביום טוב,  -במשך כמה דורות 
. הגמרא אומרת, שמחלוקת (משנה חגיגה טז, א)או לא לסמוך עליו 

זו נתהוותה בסוף ימיו של יוסי בן יועזר, שאז נתמעטו הלבבות 
  .טז, א) -(תמורה טו, ב  13והתחילה שכחת התורה

קות נוספות לאחר כמה דורות, אנו שומעים כבר על מחלו
בלתי מוכרעות. בימי שמאי והלל נוספו עוד שלש מחלוקות שלא 

של שמאי  תלמידיהםהצליחו להגיע בהן להכרעה, ובימי 
והלל "רבו התלמידים שלא שמשו את רבותיהם כל צרכן, ורבו 

(ירו' שם, וסוטה המחלוקות בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות" 

ימי בית שמאי ובית הלל . חז"ל קבעו תענית על כך שבמז, ב)
  .(עי' שו"ע או"ח סי' תק"פ סוף ס"ב)נעשתה התורה כשתי תורות 

המצב גרוע הרבה יותר. התורה קרועה היום לא רק  -והיום 
לשתי תורות, אלא למאה תורות! זה נוהג לפי הגר"א, וזה לפי 
ר"ת, זה לפי הרמב"ם וזה לפי הבית יוסף ושאר גדולי ישראל. 

הגלויות השונות וביטול הסנהדרין, נעשתה בעקבות החורבן ו
התורה אצלנו כמאה תורות. אין סנהדרין שתפסוק ותעמיד את 
התורה על אמיתותה! אמנם מחלוקות אלו ַמְרּבֹות פלפולא 
דאורייתא, ע"י שכל צד מתאמץ להביא ראיה לדבריו, והצד 

שכנגדו צריך לסתור את הראיות, ובזכות זה יש לנו הרבה 
חז"ל בזמנם קבעו תענית על כך שבימי בית ספרים, אבל 

(עי' שו"ע או"ח סי' שמאי ובית הלל נעשתה התורה כשתי תורות 

לא זו הצורה האמיתית והמלאה של התורה . כי תק"פ סוף ס"ב)
כפי שהיתה מימות משה רבינו, שידעו כל דבר בבירור. זוהי 

רק הלכה תוצאה של שכחת התורה, שהתחילה בימי היוונים, ו
התבטלו ע"י מסירות  -כי גזרות יון  .גברה במשך הדורותוהת

הנפש של בית חשמונאי והיהודים שהצטרפו עליהם. אבל על 
  לא הצלחנו להתגבר. -שכחת התורה 

יום ומתי מתי  .קותודיות יש לנו מחלובשאלות הכי יס
 .י או כרבינו תם"תפילין, כרש .כרבינו תםאו הגר"א לילה, כ

בכל  .ה, בשקיעה או בצאת הכוכביםת חנוכמתי להדליק נרו
(בראשית " חֶׁש"הַ , מֵ זה הכל מכח גזירות יוון .דבר יש מחלוקת

(ב"ר ב, זו ָיָון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה"  - א, ב)

שנלמד  להשלים את נצחון החשמונאים על יוון בזה ךצרי .ד)
 פשרית, עד שתקוםאבכל הבהירות ה רה שבעל פהאת התו

ין גדולה שתכריע בכל המחלוקות הרבות שיש בין סנהדר
תשוב ותהיה תורה שלמה, לא תורה  , ואז התורההפוסקים

רק אז הנצחון על יוון יהיה  .כמאה תורותמשוסעת וקרועה 
  .הנצחון על יוון הוא חלקי בלבד -ים בינת .שלם

צריך להדליק נרות בחנוכה, ולומר הלל ו"על הניסים", אז 
)סק"א בסופו תר"ע משנ"ב סי'(עי'  לעניים ולתת צדקה

אבל , 14
וד התורה יהיה לחזק את לימוד התורה, שלימצריך בעיקר 

 .ד כמה שאפשר לברר את המחלוקותע .בהיר עד כמה שאפשר
גם אם אין בנו כח להכריע בין רש"י לרבינו תם, או בין 

איננו או בין הבית יוסף לרמ"א, ח"ו  ,הרמב"ם לראב"ד
יכולים להכריע בין גדולי ישראל, אבל חושבים את עצמנו כ

ללמוד ולדעת את התורה עד כמה שאפשר, שבאמת צריך 
ובא  ,ישב לבטח באדמתו ם ישראלוע ,תהיה לנו תורה שלמה

  ., אמןלציון גואל במהרה בימינו
  
  
  
  

  

  

 
                                                           

 - נאה והקפידא של עשו על נטילת הבכורה והברכות ממנו במרמה וכבר העירו, דכיון שפגיעת המלאך בכף ירך יעקב היתה מחמת הש. 1
 - מא) - ְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו" (בראשית כז, לו"ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים, ֶאת ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי... ַוִּיְׂשֹטם ֵעָׂשו ֶאת ַיֲעֹקב ַעל הַ 

בהקשר  - בפרק "גיד הנשה" (חולין צד, ב), [ובהקשר למה?  - איסור גניבת הדעת, ואפילו דעתו של נכרי לכן מופיעה הסוגיא של 
בתוכה, והנכרי סבור שניטל הגיד! (ע"ש)]. וזהו בַכונה מיוחדת מצד מסדרי הש"ס, לבטל  הנשה כשגיד ,לנכרישל בהמה למכירת ירך 

, נכרי, ואפילו דעתו של אסורה, דוקא, שגניבת הדעת זהי הש"ס בפרק טענתו של עשו, שיעקב גנב את דעתו. לכן הדגישו מסדר
ועל כרחך שיעקב עשה הכל בהיתר, וע"פ נבואה. [וכל זה הוא על דרך מה שכתב ר' צדוק הכהן מלובלין, שכל האגדות שנסדרו בש"ס, 

, דברים, לערב יוה"כ אות א' ד"ה להמקום שבו נסדרו, וכפי שהראה כמה דוגמאות לזה (עי' פרי צדיק פנימיתיש להן שייכות 
  ומטעם זה, ואות ה' ד"ה והנה כבר)].

שגיד הנשה אינו כלל חפצא ד"מאכלות אסורות", שהרי אין בו שום טעם כלל, וכל האיסור הוא הוסיף והגדיר עוד,  הרוגצ'ובר. והגאון 2
שה קרב לגבי המזבח ואין בו פסול של "ממשקה רק לעשות בו "מעשה אכילה". ובזה ביאר את דעת רב חסדא (חולין צ, ב) דגיד הנ

ישראל"; דפסול זה (לדעת רב חסדא) הוא רק במה שהוא בגדר חפצא ד"מאכלות אסורות", ולא במה שאיסור אכילתו הוא מחמת דבר 
  אחר (צפנת פענח פ"ד ממאכלות אסורות הי"ח).

תנאים [במציאות] אם יש בגידין בנותן טעם, כיון דיכולים  , דאיך יפלגוכללוליתר דיוק, "ודאי אי אפשר לומר דאין לגיד טעם . 3

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.
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לטועמו, ויטעמנו קפילא [נכרי]. אלא ודאי דיש לו טעם, רק שחולקין אם יש כח בהטעם לאסור אחרים [כיון שהוא טעם קלוש]" (חוות 

  דעת יו"ד סי' ק' סק"ז).
נַ גיד דאיהו  -  ?הנשהאיתא בזוהר: "ואמאי איקרי גיד . 4 ני נשא לפולחנא דמאריהון, ותמן הוא יצר הרע רביע" (זוהר ח"א קע, לב הּׁשֶ ְמ

יא לשון שכחה, כמו: "וְנִׁשָּיה ה[ד ב). נִ ַּׁש ַ לפי זה, "גיד הנשה" משמעו "גיד ו. מא, נא) בראשית(ים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי" ִק אֱ  נ
  ].השכחה"

ות הפך הענין, שראוי לבנות המקדש . 5 ז צותבזרי כמבואר ברמב"ן (שמות כה, ט), שציווי מיוחד היה במשכן, לבנותו  - ובחרי
בזריזות ובחריצות. וכן משמע ברש"י (שם לא, יג ד"ה אך), שהיה ענין מיוחד במלאכת המשכן להיות "רדופין וזריזין" בבנייתו, [עד 

היתה הקפדה מיוחדת  המשכן, דכשם שבמלאכת שמפני זה היתה התורה צריכה להזהיר, שלא לדחות את השבת מפני כך]. ומסתבר
ֵיֵצא ָאָדם " :כמו שנאמר ,רק ביוםהוא זמן עבודת הפועל . [ואולי מפני זה, הגם שהמקדששיבנה בזריזות, כך היה גם במלאכת בנין 

(ברכות ב, ב). ומחשכי גם בלילה  ית המקדש סלקא דעתך דמקדמינמכל מקום גבי מלאכת ב ,כג) ,(תהלים קד" ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב
)]. וממילא, כשמתרשלים בבניית ז"צדקת הצדיק אות י( רוהוצרכו לשמה, שלא עשו כן, משמע דזהו רק מפני שבלילה למסקנאף ו

ן היה עונש על ישראל בהתאחר בניהמקדש, הרי זה הפך ענין זה, שצריך לבנותו בזריזות ובחריצות. [ועי' רמב"ן, שבזמן דוד המלך "
" (רמב"ן ואין השבטים מתעוררים לאמר נדרוש את ה' ונבנה הבית לשמו ,ץרֶ ָאר ּבָ גֵ ל ּכְ הֶ ל אֹ ל אֶ הֶ אֹ בית הבחירה, שהיה הארון הולך מֵ 

  במדבר טז, כא), ונענשו ְּבֶדֶבר, ומתו בו שבעים אלף איש מישראל (שמ"ב כד, טו)].
היה בזריזות ובחריצות, כך יש הקפדה כזו גם בעבודת הקרבנות המשכן והמקדש, שת בניתומסתבר, דכשם שישנה הקפדה על . 6

(רש"י שם ד"ה אגב זריזותייהו), כדי  "שממהרים לרוץ ולקרב ולזרוקהנעשית בהם. [ואולי מפני זה "כהנים זריזין הן" (פסחים סה, א), "
  לקיים ענין זה]. וממילא, כשמתרשלים בהקרבת הקרבנות, עוברים על ענין זה.

כהן או לוי המסייעים בבית (מלאכי ב, ח), ודרשו חז"ל שהכונה היא ל בטענה אל הכהנים כך שמלאכי בא על -ָחַתת ברית הלוי גם ַהׁשְ . 7
כי כהן או לוי המסייעים בבית הגרנות, מראים בכך כאילו עבודת המקדש איננה סיבה נובעת מזלזול בעבודה.  -  הגרנות (בכורות כו, ב)

איזה דבר עבור הישראל, כדי לקבל את מתנותיהם בזכות ולא  עודאילו צריכים הכהן או הלוי לעשות מספקת לקבלת המתנות, וכ
עי' רמב"ם הלכ' (בחסד. וא"כ התנהגות כזו גורמת לזלזול והשחתת כבוד עבודת המקדש, כאילו עבודת המקדש אינה שווה את המעשר 

  .הי"ט)- תרומות פי"ב הי"ח
ה'" (מלאכי א, יד); ומבואר ברמב"ם, ְוֹנֵדר ְוֹזֵבַח ָמְׁשָחת לַ  ,ְוָארּור נֹוֵכל ְוֵיׁש ְּבֶעְדרֹו ָזָכר, שאמר: ". כן משמע מהמשך דברי הנביא שם8

 ?כיצד .לא כל דבר שאינו פסול מביא אותו לכתחילה, אך אינו מן המובחר. דז"ל הרמב"ם: "כשרשפסוק זה מדבר על מי שמביא קרבן 
יביא מן  - אלא כל שיביא לקרבן  .ְוָארּור נֹוֵכל וגו' :ועל זה נאמר !הרי אין בו מום :ויאמר ,ה כחוש וכעורלא יביא ׂשֶ  - ה לָ היה חייב עוֹ 

הרי שהפסוק מדבר על קרבן שהוא כשר מעיקר הדין, אלא שאינו מן המובחר, ובכל  .פ"ז ה"א)איסורי מזבח  'רמב"ם הלכ" (המובחר
  " (ויקרא כב, כה).מּום ָּבם ,ָמְׁשָחָתם ָּבֶהםבעל מום (רש"י שם), כמו שנאמר: " - ", שפירושוָמְׁשָחתזאת הנביא מכנה קרבן זה "

 ...ָׁשָּמה ָתִביאּוה'... ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר . ואפילו בבכור ובמעשר בהמה, שאין לאדם בחירה איזה בהמה להביא, אמרו חז"ל: "9
ומעשרותמנין לרבות  ;אין לי אלא נדרים ונדבות(דברים יב, יא).  ְדֵריֶכםְוֹכל ִמְבַחר נִ  ...עֹוֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ? חטאות ואשמות ,בכורות 

" (ספרי פרשת דברים פיסקא ס"ח). וכתב על זה רבינו הלל בפירושו שם: "אף על גב דבכור תלוי ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ְוֹכלְוֹכלְוֹכלְוֹכל :תלמוד לומר - 
נהו', ִמְבַחר' (ויקרא כז, לג), כתיב 'ין טֹוב ָלַרע ְוא ְיִמיֶרּנּוא ְיַבֵּקר ּבֵ בפטר רחם, ומעשר כתיב ביה ' , דלהוי מן המובחר". (וכן לפטומי

  הרי שצריך לפטם את הבכור והמעשר, כדי שיהיו מן המובחר. מובא שם בהגהות וביאורים בשם הראב"ד).
  .של"ה מסכת תענית פרק "תורה אור" אות פ"ט)(. וגם עצם השם "ָיָון", בהיפוך סדר האותיות הוא "נֹוי", לשון יופי 10
  , שמה שהתרשלו בעבודת הקרבנות, זה הביא לגזרות יון וביטול העבודה בזמן היונים.המובא למעלה (לעיל)מבואר בב"ח . כ11
  .שחי בתקופת גזירות יון, ונהרג על ידם על קידוש השם (ב"ר סה, כב). 12
ה    איש יוסי בן יועזרחלוקת הראשונה בין חכמי ישראל, דוקא בין יש מי שרצה לומר, שלא לחינם התהוותה המ. 13 ד ר הצ ד ר הצ ד ר הצ ד ר  ויוסי בן יוחנן צ

ם    איש י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט . דהנה, המחלוקת הראשונה שפילגה את כלל ישראל למשך דורות רבים, היתה המחלוקת אשר חלק "י
ה    ִמן ֶאְפָרִתי ָד ֵר ְּצ הַה ָד ֵר ְּצ הַה ָד ֵר ְּצ הַה ָד ֵר ְּצ ם" (מל"א יא, כו). [ומי לנו איש ֶלַוָּיֶרם ָיד ַּבּמֶ  ,הֶעֶבד ִלְׁשמֹ  ...ַה י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר יותר משלמה המלך, אשר בנה את בית  י

" (ב"ק דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר - איזהו מטבע של ירושלים? המקדש בירושלים, וישב בה על כסא ה'. "
ה    איש יוסי בן יועזרלהווצרות מחלוקת בישראל, בין  גרם -ְצֵרָדה  -צז, ב)]. ולכן, גם בפעם הזאת, בזמן בית שני, המקום הזה  ד ר הצ ד ר הצ ד ר הצ ד ר  צ

ם    איש יוסי בן יוחנןל י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר םי י ל ש ו ר ָצָרָתּה ְּדָדא" (יומא יט, ב). הרי שְצֵרָדה היא לשון  - . וכבר אמרו בגמרא (בענין אחר לגמרי), "מאי ְצֵרָדה? י
נקראת במקום  - היא ְצֵרָדה, עיר הולדתו של ירבעם בן נבט  שכנראה זו - קנאה ומחלוקת. [ואולי מפני זה, העיר "ְצֵרָדָתה" (דהי"ב ד, יז) 

האחר "ָצְרָתן" (מל"א ז, מו), כי נעשתה  ר הצ ר הצ ר הצ ר   לעיר ירושלים ולמלכות בית דוד]. צ
ובפמ"ג (ריש סי' תר"ע) כתב טעם לזה, שהרי הב"ח כתב שגזירות יון באו מפני שנתרשלו בעבודה, ושלשה עמודי עולם הם בעבודת . 14

). "ומפני זה אנו מחוייבים בימי חנוכה ללמוד תורה, ועבודה בלב זו תפלה והודאה, (אבות פ"א מ"בדה וגמילות חסדים ה', תורה ועבו
  וגמילות חסדים בממון וגוף".


