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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111ט"תשעחקת  תפרשל

  חשבונו של עולם
  

  ן לטווח ארוךחשבו
 ִּתָּבֶנה ,ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמְׁשִלים ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון: "הפסוק אומר

 הם "ַהּמְׁשִלים",  בפשטות.)כז, במדבר כא(" ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון
כבש סיחון ממלך שהיא העיר " חשבון"ו, מושלי המשלים

)שכולם ביארו באופן זה, בתרגום אונקלוס ובמפרשים' עי(מואב 
2 .

ַעל ֵּכן ": ודרשו כך, ל הוציאו מקרא זה מידי פשוטו"אבל חז
? אומריםהם  ומה ". אלו המושלים ְּבִיְצָרם-יֹאְמרּו ַהּמְׁשִלים 

הפסד מצוה ,  ּוְנַחֵּׁשב חשבונו של עולםבואו. ֶחְׁשּבֹוןּבֹאּו  "-
   .)ב, ב עח"ב(" ושכר עבירה כנגד הפסדה, כנגד ְׂשָכָרּה

מה פירוש  ו',ַהּמְׁשִלים'מי הם בדרשה זו מבואר , והנה
לא מופיע בדרשת ,  ואולם.'ֶחְׁשּבֹוןּבֹאּו 'י המושלים דבר

ן "-ל הביאור למילים הראשונות שבפסוק "חז ֵּכ ל   מה". ַע
ן "שפירו ֵּכ ל  ּבֹאּו "כיצד נובע הענין של : כלומר? "ַע

הרי בפסוקים הקודמים ? מן הענין שנזכר לפניו" ֶחְׁשּבֹון
 מה שייך לומר ,ם כן וא.מדובר על מלחמת ישראל בסיחון

ן", אחרי זה כ ל  בואו ונחשב ,  יאמרו המושלים ביצרםע
ושכר עבירה , הפסד מצוה כנגד ְׂשָכָרּה, חשבונו של עולם

ענין זה למלחמת ישראל מה הקשר בין ? "ד הפסדהכנג
  ?ל גם תיבות אלו" ומדוע לא ביארו חז?בסיחון

הענינים שני שכיון , תיבות אלולא ביארו ל "שחזנראה 
טקשורים באופן  ו בין מעצמו את יכול להוכל אדם , פש

הרי הענין שעליו מדובר : וכך הוא ביאור הדברים. הקשר
ִנְלַחם ְּבֶמֶלְך מֹוָאב ... ְך ָהֱאמִֹריִסיחֹן ֶמלֶ "ש, בתחילה הוא

 לאחר זמןו, )כו, במדבר כא(" ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָּידֹו, ָהִראׁשֹון
. ולקחו מסיחון את אותה ארץ שכבש ממואבבאו ישראל 

  נצחונו שללאחר, בהתחלהכולם נתאר לעצמנו מה אמרו 
 איזה !איזו הצלחה! וואוו ":ודאי אמרו .סיחון על מואב
או  שלוהצבאית הגאוניות הכל בגלל  !סיחוןנצחון מזהיר ל

אמרו מן הסתם כך  "!שלווהחזק הגדול הצבא בגלל 
 הפרשנים המדינייםגם אמרו מן הסתם וכך , האנשים

? מה היתה האמת ואולם. "יודעים הכל"שתמיד , והצבאיים
ת מיבגלל  מ בגלל  אירעהנצחון ?  הזה הנצחון אירעבא

ל רא ש לישראל  !חכמתו הצבאית של סיחוןגלל בולא , י
ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב : "שהרי נצטוו, להלחם במואבהיה אסור 

את סיחון ' כן שלח הל. )ט, דברים ב(" ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה
לישראל לכבוש את ארץ כדי שיהיה מותר , לכבוש את מואב
ּו עמון ומואב ָטֲהר: "ל"כמו שאמרו חז, מואב מיד סיחון

י שכבש סיחון את ארץ מואב "שע, )ב, חולין ס(" בסיחון
 לכן .הותר לישראל לכבוש ארץ זו מיד סיחון, מהמואבים

ולא בגלל , בשביל ישראל, את מואב ביד סיחון' מסר ה
  .סיחון

 ,ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמְׁשִלים ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון", זהו שאמרה התורה
: ל"פירוש הדברים לפי דרשת חז. "ֹוןִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיח

נצחון כ "אחו, נצחון סיחון על מואב בעקבות - ַעל ֵּכן"

המושלים יֹאְמרּו  -  מידוולקיחת ארץ מואב ישראל על סיחון 
הפסד מצוה כנגד ,  בואו ּוְנַחֵּׁשב חשבונו של עולם:ְּבִיְצָרם
, הקשר הוא?  מה הקשר."ושכר עבירה כנגד הפסדה, ְׂשָכָרּה

מבט בשאין להעריך מאורעות להסיק יש  מכל הסיפור הזהש
 בהתחלה חשבו. ארוךלטווח מבט באלא רק , קצרלטווח 

 שהכל לא היה ולבסוף התברר, שהשעה משחקת לסיחון
הלקח שצריך ללמוד מכך כל . אלא בשביל ישראל, בשבילו

שגם בתחום הרוחני צריך להביט , או המי שמחשב את דרכיו
 -לא להסתכל לטווח הקצר  .פן זהעל המאורעות באו

להסתכל  אלא -שלפעמים אני מרויח בעולם הזה מן העבירה 
, ל ההפסד שיהיה לי מזה בעולם הבאע, לטווח הארוך

לחשב הפסד ).  בזמן מאוחר יותר,ולפעמים גם בעולם הזה(
ושכר , )בטווח הארוך(כנגד שכרה ) בטווח הקצר(מצוה 
 טווחל .)בטווח הארוך(כנגד הפסדה ) בטווח הקצר(עבירה 

ד -ארוך ה מי   . אינה משתלמת והעבירה,המצוה משתלמת ת

 - ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון, ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב
  ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד
  . שלנודומה לזו, בתורהיש עוד פרשה 

יֹוְך  ַארְ ,ַוְיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ִׁשְנָער: "התורה מספרת
ָעׂשּו ,  ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים, ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם,ֶמֶלְך ֶאָּלָסר

 ִׁשְנָאב , ְוֶאת ִּבְרַׁשע ֶמֶלְך ֲעמָֹרה,ִמְלָחָמה ֶאת ֶּבַרע ֶמֶלְך ְסדֹם
...  ּוֶמֶלְך ֶּבַלע ִהיא צַֹער, ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצבֹוִיים,ֶמֶלְך ַאְדָמה

במלחמה זו . )ט-א, בראשית יד(" ים ֶאת ַהֲחִמָּׁשהַאְרָּבָעה ְמָלכִ 
גם לוט . נופלת העיר סדום בשבי לידי ארבעת המלכים

.  אז בסדוםתגוררשכן לוט ה, ומשפחתו נופלים בשבי
כדי להציל את ,  מתערב אברם העברי במלחמהעקבות זאתב

אברם מצליח לגבור על ארבעת . לוט בן אחיו מן השבי
  .בני סדום מן השבילוט וולשחרר את , המלכים

שעיקר הסיבה בגללה באו אמרפל , ל מוסרים לנו"חז
 עד לארץ כנען להלחם שם) ארץ שנער(מבבל וחבריו 

כפי בגלל איזה סכסוך מדיני ה לא הי, בחמשת המלכים
להלחם היה המניע העיקרי אלא , שנראה מפשוטו של מקרא

ה  רצו להלחם נגד אברהם ונגד האמונ.ועל משיחו' על ה
, ל"אמרו חז, אמרפל. )ו, מדרש תנחומא שם(שהוא מפיץ בעולם 

. )י"רש("  לתוך כבשן האשפולפולפולפול לאברהם שאמרשאמרשאמרשאמר ,הוא נמרוד"
 לאברהם והפילוהפילוהפילוהפיל שאמרשאמרשאמרשאמר: "ובגמרא אמרו בלשון אחרת קצת[

נמרוד לכן נקרא ]. ) א,עירובין נג(" אבינו בתוך כבשן האש
ם להרוג את פעכבר אמרפל נסה הרי ש.  אמר ּפֹול-" ַאְמָרֶפל"

לעקור ו אותו הרוגלנוספת פעם נסה מהוא ועכשיו , אברהם
לכן לקחו את לוט . [אלקי אברהם מהעולםבאת האמונה 

לפי שהיה דומה לו בקלסתר , כי חשבו שהוא אברהם, בשבי
  ].)ב, א פו"זוהר ח(פניו 

מונה התורה , אלא שלפני שאברהם מנצח את אמרפל
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ַוַּיּכּו ֶאת ְרָפִאים  ": במלחמתואמרפלשהשיג השגים כמה 
ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ,  ְוֶאת ַהּזּוִזים ְּבָהם,ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים

 ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ...ְוֶאת ַהחִֹרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר, ִקְרָיָתִים
- ה, בראשית יד( " ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ְּבַחְצצֹן ָּתָמר,ָהֲעָמֵלִקי

 איזה ? הללואת כל הכיבושיםמפרטת מה התורה  לשם .)ז
  ?משמעות יש להם עבורנו

באו על ש ללו שהרשעים ה,התורה רוצה להראותנראה ש
פינו את הארץ  -? בעצםמה הם עשו , ועל משיחו' ה

 הם הכנה ללו כל הכיבושים ה! אברהם אבינותו שללמשפח
  :למה שישראל יקבלו

 עליהנאמר ש, ארץ עוג זו -" ְרַנִיםֶאת ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹת קַ "
היא ", )י שם"רש' ועי,  יג,דברים ג( "ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים"

  .וניתנה לנחלה לבני גד, )י שם"רש(" אותה שנתתי לאברהם
שניתנה , )י"רש( זמזומים אלו הם ה-" ְוֶאת ַהּזּוִזים ְּבָהם"

 הם רינים הוהעמו .)כא-יז, דברים ב( עמוןארצם לנחלת בני 
  .משפחת אברהםמ, )לח, בראשית יט( בני לוטמ

נחלת זו הארץ שניתנה ל -" ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים"
, )לז, בראשית יט( בני לוטמגם הם ש, )יא-ט, דברים ב( בני מואב

  .3ממשפחת אברהם
דברים ( בל עשויקשזו הארץ   -" ְוֶאת ַהחִֹרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר"

 ,חמדלא נכד כך כך נאמנם  .גם הוא נכד של אברהםש ,)ה, ב
  .נכד של אברהם -אבל בכל זאת 

 אינוכמה ש,  גם עמלק-" ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי"
 נכד של עשוהוא הרי ש, של אברהםהוא צאצא  גם ,רצוי

  .)יב, בראשית לו(
 א עין גדיהי - "ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ְּבַחְצצֹן ָּתָמר"

  .בני אברהםשייכת ל שבודאי ,ארץ יהודהב, )י"רש(
' על העלו להלחם ש ללו שהרשעים ה,התורה מראה לנו

 מפנים את -? בלי לדעת,  בפועלמה הם עושים, ועל משיחו
שנגדם הם באו , אברהם אבינו ומשפחתולטובת הארץ 
  !להלחם

, מכאןגם אפשר ללמוד , בדומה למה שמוזכר בפרשתנו
או של אמרפל  על נצחונות גדולים, לא להסתכל על הרגע

ַוָּיִציצּו ָּכל , ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב"כי . של מישהו אחר
 של ההצלחה כל .)ח, תהלים צב( "ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד - ּפֲֹעֵלי ָאֶון

ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי "כדי  זה רק ,ציץמֵ פורח והרשע וכל מה שהוא 
 - ובמקרה שלנו . )יג, שם(" ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח"השכדי ו ,"ַעד

  .ם את ארצו יקבלכדי שישראל

   בשביל הצלת עם ישראל-הקיסרות הבריטית 
אם . מקרה דומה לזה אפשר היה לראות גם בדורנו

אנגליה זוכה למה , מישהו היה שואל לפֵני מאתים שנה
, )ה אזכפי שהי(, לשלוט על כל כך הרבה מקומות בעולם

 לא -באמריקה ובאוסטרליה ובכל מקום , באפריקה ובאסיה
כנראה שעשו איזו : הייתי אומר. הייתי יודע להשיב על כך

, כ"אח. ה משלם להם את שכרם בעולם הזה"והקב, מצוה
כבר יותר היתה התשובה , לאחר מלחמת העולם הראשונה

להצהיר את , כדי לגרש את הטורקים מארץ ישראל: ברורה
הם לא מילאו . ולהכניס כמה יהודים ָלארץ, ת בלפורהצהר

 כנראה אז, אבל משהו הם עשו, את התפקיד הזה בשלמות
  .ה היה צורך שיהיה להם שלטון כזהשבשביל ז

, לאחר מלחמת העולם השניה אפשר להוסיף ולומר עוד
והיה צורך בכמה , ש"י כמעט נפלה בידי הגרמנים ימ"שא

כ כמעט "וגם אח, עליהםמקומות שקודם כמעט לא שמעו 
ועוד כמה מקומות , כמו ַמְלטה וגיברלטר, לא שמעו עליהם

. אחרת היתה נופלת ביד הצוררים, י"שיצילו את א, בריטיים
לאחר מלחמת העולם השניה כמעט לא נשאר שריד , ובאמת

וכל , םידרק כמה מקומות נשארו ב. מהקיסרות הבריטית
, אצל סיחוןממש כמו . יצאו משליטתםשאר המושבות 

חשבון ניתנה לו על שליטה בטווח הקצר היה נראה שהש
הכל היה בשביל אבל בטווח הארוך התברר ש, בשבילו
  . ולא בשביל סיחון,ישראל

  ?הפעיל האמיתיהוא  מי -יעקב ועשו 
ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ": עשוויעקב התורה אומרת על 

. )כז, בראשית כה(" יֵֹׁשב אָֹהִליםְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם , ִאיׁש ָׂשֶדה
 דםאהוא עשו כאילו , מפשוטו של מקרא מתקבלת תמונה

א "יושב כל היום על הרשב .לא פעיל אדםויעקב , פעיל מאד
היום אם מסתכלים , ואולם .ולא עושה כלום, א"ועל הריטב

כל רואים שמ, עשה ומי לא עשהבאמת  מי ,במבט לאחור
 יעקב ואילו, כלוםיצא  לא  עשושלוההתרוצצות הפעילות 

יעקב .  בנינים אמיתיים ונצחייםהוא זה שבנה, "בטלן"ה
כלל ובנה את , בנה את עצמו.  בנה עולמות- שעסק בתורה 

כלל לא ,  לולא התורה של יעקב. הוא הבונה האמיתי.ישראל
, רק בגלל התורה של יעקב! היו מכירים היום את עשו

 כל הפעילות. ֵעָׂשו אחד שקראו לויודעים שהיה פעם אדם 
שום ואין לה שום קיום , של עשו היא כקצף על פני מים

  .הצלחה
". ְּגַבר ַנְחִׁשיְרָכן "- "ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד", אונקלוס מתרגםלכן 

לח נָ , כלומר ֵט ָב או לפי גירסה [. )ה דשרכי"ב ד, ק צב"ב' תוס( 4ּו
טח  נָ :שמשמעו, ת"בדל, "ַנְחִׁשיְדָכן", אחרת ֵק ָׁש ואינו , ְו

למה עשו ]. )ה בשרכא"א ד, ב קלט"ב' ותוס, שם' תוס(עוסק בכלום 
! יוצא לשדה ופועל! הרי הוא פעיל מאד? "ַנְחִׁשיְרָכן"הוא 

הוא , ועם כל ההתרוצצות שלו, וִעם כל הפעילות שלאלא ש
והבנינים שהוא , ההתרוצצות שלו היא הבל. לא בונה כלום

 בלי שום משמעות של , הכל זמני.בונה הם בנינים של תוהו
  .נצח

  זה.ת את הזמניולא לרא, מה הנצחיתמיד צריך לראות 
מה ו,  הוא זמנילם הזה כל מה שבעו. חשבונו של עולםהוא
הכל בבחינת ,  התורה והמצוות. הוא נצחילם הבאך לעויששי
לעולם ", ל"אמרו חז, )טו, דברים ה(" ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיךָ . "נצח

טווח לרק הוא הכל  -ז "והבעכי  .)ב, דושין לטק(" שכולו ארוך
שצריך  ן זה החשבו.ב"עוההוא רק בוך  הארב הטו.קצרה

אלא מה אני , לם הזה לא מה אני משיג מבחינת עו.לעשות
מה נצחי במעשים שלי ומה לא , לם הבאמשיג מבחינת עו

  ."חשבונו של עולם"הוא זה  ,נצחי
  
  
  
  
  

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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מאמרו של הרב בענין זה פורסם בכתב העת [. בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1
ובו מחקרים וסקירות , )בני ברק ("מכון מורשת אשכנז"י " יוצא לאור פעם בשנה עזהכתב עת . ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  .] אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזב

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית [, )יד, יטבמדבר " (זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל: "א"הקשר בפרשת חקת לדעת הרב שליט
, הפסד מצוה כנגד שכרה, בואו ונחשב חשבונו של עולם[). כז, שם כא" (אּו ֶחְׁשּבֹוןַעל ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמְֹׁשִלים ּבֹ "⇔ ])ב, ברכות סג (עצמו עליה

  .לכן ימית עצמו בעסק התורה, הפסדהשכר מצוה ו, צריך לחשב חשבונו של עולם: הקשר הוא)]. ב, עחב "ב (ושכר עבירה כנגד הפסדה
 ַעד ִּבְלִּתי ,ַוַּיּכּו אֹתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו "⇔) ה, שם יט" ( ֶאת עָֹרּה ְוֶאת ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף...ת ַהָּפָרהְוָׂשַרף אֶ : "קשר נוסף

  ).לה, שם כא" (ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד
שם " ( ָער מֹוָאבָאְכָלהָאְכָלהָאְכָלהָאְכָלה,  ִמִּקְרַית ִסיחֹןֶלָהָבהֶלָהָבהֶלָהָבהֶלָהָבה , ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹוןֵאׁשֵאׁשֵאׁשֵאׁשִּכי  "⇔) ה, שם יט" (ִיְׂשרֹףִיְׂשרֹףִיְׂשרֹףִיְׂשרֹף ַעל ִּפְרָׁשּה ...ֶאת ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ְוָׂשַרףְוָׂשַרףְוָׂשַרףְוָׂשַרף: "קשר נוסף

  ).כח, כא
  ).לג, שם כא" ( ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשןַוַּיֲעלּוַוַּיֲעלּוַוַּיֲעלּוַוַּיֲעלּוַוִּיְפנּו  "⇔) ב, שם יט" (ָעָלה ָעֶליָה עֹלָעָלה ָעֶליָה עֹלָעָלה ָעֶליָה עֹלָעָלה ָעֶליָה עֹלֲאֶׁשר לֹא : "קשר נוסף
 שהיה למואב ועולועולועולועולמלכות  - ַוִּניָרםַוִּניָרםַוִּניָרםַוִּניָרם: "י"פירש, )ל, שם כא" ( ָאַבד ֶחְׁשּבֹון,ַוִּניָרםַוִּניָרםַוִּניָרםַוִּניָרם "⇔) ב, שם יט" (עֹלעֹלעֹלעֹל    יהָ ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ָעלֶ : "קשר נוסף

  .ש"ע".  וממשלת אישועולועולועולועול לשון מלכות נירנירנירניר... בחשבון אבד משם
יהאם .  אמרו המושלים את משלםמתי, אלא שנחלקו המפרשים. 2 וכן ). ן"רמב (לאחריהאו , )ספורנו, י"רש( מלחמת סיחון במואב לפנ

ּבֹאּו  "-וכן נחלקו בפירוש המשל עצמו ). ספורנו(או למואבים , )ן"רמב, ע"אב, י"רש(לאמוריים .  אמרו המושלים את דבריהםלמינחלקו 
  .)במפרשים' עי( למה בדיוק הכונה -  " ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון,ֶחְׁשּבֹון

האם ארצות אלו שניתנו לעמון ומואב הן מכלל הארץ שהובטחה לאברהם אבינו בברית , שנחלקו בשאלה) י, דברים ב(ן "י ורמב"רש' ועי. 3
  .או שארצות אלו אינן מכלל הארץ המובטחת לאברהם, )כא-יח, בראשית טו" (ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת", בין הבתרים

הפסוק וכאן , או לכל היותר כפי תוכן הענין, משמעותן המדוייקתפי המילים כאת גם לתרתמיד והרי דרכו , איך תרגם אונקלוס כן, ע"צ. 4
  .והתרגום אומר שהיה נח ובטל, צידשהרי הפסוק אומר שעשו היה איש , והתרגום הם לכאורה דבר והפכו

אלא כאחד השרים שהם , האדם בטל שאין לו מלאכ"שֵעשו היה , )ד"קס' א סי"חבתשובה (א "הרשבסבר כפי שביאר וכנראה שאונקלוס 
וזהו . עיסוק זהעסק בומחמת מה , היה עשו איש ציד למה, העניןעומק תרגם את אכן שאונקלוס , והיינו". ומתעסק בציד לתענוג, נוחין

  .הפגת השעמוםבטלה ואלא עיסוק של , לא היה עיסוק חיובי של בנין ויצירהכי עיסוקו של עשו בציד . "ַנְחִׁשיְרָכןגבר " - " איש ציד"תרגם ש


