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בס"ד

ישיבת הכֹּתל  -ירושלים

שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א
לפרשת בחוקותי תשע"ב
מלחמות  -אני עשיתי
ריבוי חיילים במלחמה  -לשם מה?
וּמאָה ִמכֶּם
ֲמ ָשּׁה ֵמאָהֵ ,
ָדפוּ ִמ ֶכּם ח ִ
התורה אומרת בפרשתנוְ " :ור ְ
ֶחרֶב" )ויקרא כו ,ח( .שואלים
ֵיכם ל ָ
יכם ִל ְפנ ֶ
ְר ָב ָבה י ְִרדֹּפוְּ ,ונ ְָפלוּ אֹי ְֵב ֶ
חז"ל" :וכי כך הוא החשבון?! והלא אין ראוי לומר אלא מאה מכם
שׁ נֵ י אלפים ירדופו! ]כאותו היחס שבין חמישה למאה ,שהוא אחד
ְ
לעשרים[ .אלא אין דומין המועטין העושין את התורה למרובין
העושין" )מובא ברש"י שם( .מרובים העושים את המצוה מגדילים את
כח הזכות הרבה יותר מאשר סך כל הזכויות של כל אחד בפני עצמו.
ודקדק מכאן מו"ר הג"ר נחום פרצוביץ זצ"ל ואמר ,שמכאן
רואים ,שהסיבה לכך שיש לגייס ַלמלחמה אנשים רבים ,איננה מפני
שלאנשים רבים יש כח צבאי רב יותר ,אלא מפני שלאנשים רבים יש
זכויות רבות יותר! "אין דומין המועטין העושין את התורה
למרובין העושין" .לכן ,לצבא גדול יותר יש סיכוי רב יותר לנצח
במלחמה.
חז"ל אומרים ,שלעתיד לבוא הקב"ה ישאל את אומות העולם,
איזה דבר טוב הם עשו עבור עם ישראל .שימסרו דו"ח ,אולי מגיע
להם שכר עבור משהו .ומובא שם ,שאחת הטענות שלהם תהיה,
שעשו מלחמות רבות שצמחה מהן תועלת לעם ישראל .אומר להם
הקב"ה" :מלחמות  -אני עשיתי"! על דברים אחרים שהגוים
טוענים שעשו ,ה' מודה להם שעשו אותם) ,אלא שעשו אותם
לתועלת עצמם ,ולא לתועלת ישראל( .אבל מלחמות  -ה' כלל לא
מודה שעשו" .מלחמות  -אני עשיתי"! )ע"ז ב ,ב( מה פירוש
הדבר? פירוש הדבר הוא ,שעל מלחמה ישנה השגחה מיוחדת של
הקב"ה ,ואי אפשר כלל לייחס אותה למעשי בני אדם .בדברים
אחרים  -ישנה בחירה לבני אדם .במלחמה  -כמעט ואין בחירה לבני
אדם .רק הקב"ה מנהל את מהלך המלחמה ,והיא אינה מושפעת
ממעשי בני אדם .ממילא ,המספרים לא עוזרים במלחמה .אלא
שאצל ישראל זה "מרובין העושין את המצוה" ,ולכן זה עוזר ,אבל
אצל אומות העולם ,כמובן אין היסוד הזה.
יע ְבּרַב אוֹ
הוֹשׁ ַ
יונתן אומר לנושא כליוִ " :כּי ֵאין ַלה' ַמ ְעצוֹר ְל ִ
ִב ְמ ָעט" )שמו"א יד ,ו( .אנו שני אנשים בלבד ,אבל לקב"ה זה לא
משנה .גם שני אנשים יכולים לנצח את פלשתים .וכך באמת קורה.
יונתן ונושא כליו מצליחים להכות את הפלשתים ,כפי שמבואר
בתנ"ך )שם( .כי אין לה' מעצור ,המספרים לא קובעים .לפי דעה
אחת בחז"ל ,גלות מצרים נגרמה בגלל שאברהם אבינו גייס תלמידי
יכיו
חכמים למלחמה נגד אמרפל וחבריו )נדרים לב ,א(ַ " .ו ָיּרֶק ֶאת ֲח ִנ ָ
י ְִלידֵי ֵביתוֹ" )בראשית יד ,יד( .הוא גייס אותם ,ועל זה נגזרה גלות
מצרים .למה? כי נראה כאילו הכח הצבאי תלוי במספר החיילים .אז
צריך להראות לישראל עשר מכות גדולות ,כדי שיבינו ,שלא
הכוחות הגשמיים קובעים בעולם ,אלא רק כוחו של הקב"ה קובע
בעולם.

למה נצרכו שישים רבוא חיילים למלחמת העי?
בימי יהושע ,כשיהושע רוצה לכבוש את העי ,הוא שולח
מרגלים לבדוק כמה אנשים צריך לזה .המרגלים שבים ואומרים:
ֲל ִפים ִאישׁ ַיעֲלוּ ְויַכּוּ ֶאת ָה ָעי .אַל ְתּ ַיגַּע
אַל ַפּיִם ִאישׁ אוֹ ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת א ָ
" ְכּ ְ
ָשׁ ָמּה ֶאת ָכּל ָה ָעםִ ,כּי ְמ ַעט ֵה ָמּה" )אנשי העי( .ומה קורה? ַ " -ו ַיּעֲלוּ
ְשׁי ָה ָעי" )יהושע ז,
ֲל ִפים ִאישַׁ ,ו ָיּנֻסוּ ִל ְפנֵי אַנ ֵ
ִמן ָה ָעם ָשׁ ָמּה ִכּ ְשׁל ֶשׁת א ָ
ג-ד( .תבוסה קשה לישראל ,בגלל החטא של עכן ,כפי שמפורש
לכבוש את העי.
בתנ"ך .לאחר שמענישים את עכן ,נערכים מחדש ְ
אַל ַפּיִם ִאישׁ אוֹ ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת
כמה אנשים נצרכים לזה? לכאורהְ " ,כּ ְ
ֲל ִפים ִאישׁ" ,כפי שאמרו המרגלים בהתחלה .ואולם הקב"ה אומר
אָ
ֲלה ָה ָעי"
ליהושע  -לא! " ַקח ִע ְמּ ָך ֵאת ָכּ ל ַע ם ַה מִּ ְל ָח ָמ ה ,וְקוּם ע ֵ
)שם ח ,א(ָ " .כּל ַעם ַה ִמּ ְל ָח ָמה" ,הם ששים רבוא יוצא צבא שהיו בעם
ישראל! האם עד כדי כך היו המרגלים ששלח יהושע חסרי דעה
וידיעה ,לטעות בהפרש גדול כזה ,בין ש לשת א לפ י ם איש לשש
מ א ו ת א לף איש?!  -קשה לומר שעד כדי כך טעו .התשובה היא,
כנראה ,שמבחינה צבאית צדקו המרגלים ,ששלשת אלפים איש
מספיקים כדי לכבוש את העי .אלא שאת ארץ ישראל לא כובשים
בכח צבאי ,אלא ברצון ה' ,ורצון ה' היה שיהיה כאן כיבוש רבים,
לכן צריך את כל השש מאות אלף איש.
אמנם גם יהושע רצה שיהיה כיבוש רבים ,לכן שלח לשם בפעם
הראשונה את יאיר בן מנשה ,ששקול כנגד רובה של סנהדרין )סנה'
מד ,א( ,שגם זה נחשב גדר של כיבוש רבים .אבל ה' רצה שיהיה
כיבוש רבים ממש ,ולכיבוש רבים ממש צריך את השתתפות העם
כולו .לכן אומר ה' ליהושעַ " ,קח ִע ְמּ ָך ֵאת ָכּ ל ַע ם ַה מִּ ְל ָח ָמ ה",
כדי שיהיה כאן כיבוש רבים ממש.
אַל ַפּיִם ִאישׁ אוֹ ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת
על כל פנים ,לא די בכח צבאי של " ְכּ ְ
ֲל ִפים ִאישׁ" ,שזהו הכח הצבאי הנדרש מבחינה טבעית כדי
אָ
להתגבר על העי ,אלא יש צורך להתחשב בגורם נוסף ,רוחני,
והוא  -שיש צורך לקדש את הארץ ע"י כיבוש רבים ,ולזה צריך את
השתתפות " ָכּ ל ַע ם ַה מִּ ְל ָח ָמ ה" .בלי זה  -אי אפשר להצליח.
צבא ישראל בתקופת השופטים
רואים אח"כ בכל התקופות ,שישנה השאלה הזאת ,עד כמה
צריך לגייס חיילים לצבא ,או שלא צריך לגייס חיילים לצבא .בימי
ִיח ה' ְלנַסּוֹת
ֲשׁר ִהנּ ַ
יהושע ,אחרי מות יהושע ,נאמרְ " :ו ֵא ֶלּה ַהגּוֹיִם א ֶ
ָען .רַק ְל ַמ ַען
ֲשׁר לֹא י ְָדעוּ ֵאת ָכּל ִמ ְלחֲמוֹת ְכּנ ַ
ָאלֵ ,את ָכּל א ֶ
ָבּם ֶאת י ְִשׂר ֵ
ֲשׁר ְל ָפ ִנים לֹא י ְָדעוּם"
ָאל ְל ַל ְמּ ָדם ִמ ְל ָח ָמה ,רַק א ֶ
ַדּ ַעת דֹּרוֹת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
יח ה' ְלנַסּוֹת ָבּם ֶאת
ֲשׁר ִה ִנּ ַ
)שופטים ג ,ב( .פירש רש"יְ " :ו ֵאלֶּה ַהגּוֹיִם א ֶ
האחר אשר לא יָדעו את נסי מלחמות כנען ,ולא
ָאל  -את דור ֵ
י ְִשׂר ֵ
והמרו ַבּמקום .רַק ְל ַמ ַען ַדּ ַעת  -רק ַלדבר
ראו את המעשה הגדולִ ,
הזה לבדו ִהניחם ,למען דעת ולהתבונן דורות בני ישראל הבאים מה
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ֲשׁר ְל ָפנִים -
החטא גורם ,כי עתה הם זקוקים ללמדם מלחמה ,רַק א ֶ
שהיו עומדים לשרת את ה' ,לֹא י ְָדעוּם  -למלחמות הללו
וטכסיסיהם ,ולא נצרכו להם" .1כלומר ,בימות יהושע ,הגם שהיו
צריכים להלחם בכלי זין ,אבל לא היו זקוקים לחכמה צבאית
ולטכסיסי מלחמה .ה' אומר ליהושע מה לעשות  -ביריחו תתקע
בשופרותָ ,בּ ַעי תשים אורבְ ,בּ ֵמי ָמרוֹם תבוא בהתקפה פתאומית
)יהושע יא(  -והם עושים כדבר ה' ומנצחים .אח"כ ,אחרי מות יהושע,
היות וחטאו והשאירו מהאומות ,לא השמידו את העמים שה' אמר
להם להשמיד ,ירדו במדרגתם ,וכבר לא היתה להם סיעתא דשמיא
כזו ,שלא להזדקק לטכסיסי מלחמה .הם זקוקים כבר לטכסיסי
מלחמה.2
בימי עתניאל ובימי אהוד בן גרא ,כשישראל נלחמים באויביהם
)שופטים ג( ,מסתמא נלחמו עם כל הכח הצבאי שהיה להם .אחר כך,
בימי ברק ,כשדבורה הנביאה שולחת את ברק להלחם בסיסרא ,הוא
ֵך
כבר לא נדרש לגייס את כל ישראל למלחמה .דבורה אומרת לו" ,ל ְ
ֲל ִפים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי ַנ ְפ ָתּ ִלי
ֲשׂרֶת א ָ
וּמ ַשׁ ְכ ָתּ ְבּ ַהר ָתּבוֹרְ ,ו ָל ַק ְח ָתּ ִע ְמּ ָך ע ֶ
ָ
וּמ ְבּנֵי ְזבֻלוּן" )שופטים ד ,ו( .יש הרבה יותר מעשרת אלפים איש
ִ
בישראל שאפשר לגייס לצבא ,ויש גם יותר משני שבטים בישראל,
ָפים
ֲשׂרֶת אֲל ִ
אבל כנראה שכך היה ציווי ה' ,שלא לגייס יותר מ"ע ֶ
וּמ ְבּנֵי ְזבֻלוּן" .למה?  -כנראה ,כדי ללמד את
ִאישׁ ִמ ְבּנֵי נ ְַפ ָתּ ִלי ִ
ישראל ,שלא בכח הצבא מנצחים את סיסרא ,אלא בכח דבר ה'ִ " .מן
לּוֹתם נ ְִלחֲמוּ ִעם ִס ְ
כּוֹכ ִבים ִמ ְמּ ִס ָ
ָשׁ ַמיִם נ ְִל ָחמוַּ ,ה ָ
יסרָא" )שם ה ,כ( .רק
כך אפשר לנצח במלחמה.
כשצבא מצומצם של עשרת אלפים איש לא מועיל להשגת
ההכרה הזו ,וישראל ממשיכים לעשות " ָהרַע ְבּ ֵעינֵי ה'ַ ,ויּ ְִתּנֵם ה' ְבּיַד
ִמ ְדיָן" )שם ו ,א( ,נאמר כבר לגדעון שגם עשרת אלפים איש הם ָעם
ָאל לֵאמֹר
רב מדי כדי להלחם במדין )שם ז ,ג-ד(ֶ " ,פּן י ְִת ָפּ ֵאר ָע ַלי י ְִשׂר ֵ
מצטוה לקחת עמו למלחמה
יעה ִלּי" )שם ,ב( ,ועל כן הוא ַ
הוֹשׁ ָ
י ִָדי ִ
שלש מאות איש בלבד )שם ,ז( .עדיף לצאת למלחמה עם שלוש
מאות צדיקים שלא כרעו לעבודה זרה ,מעשרת אלפים איש שרובם
אינם צדיקים ,וכרעו לעבודה זרה )עי' רש"י שם ,ה( .אמנם " ִמ ְדיָן
יהם ֵאין ִמ ְס ָפּר
אַר ֶבּה ָלרֹב ,ו ְִלגְ ַמ ֵלּ ֶ
ֲמלֵק ו ְָכל ְבּנֵי ֶק ֶדם נ ְֹפ ִלים ָבּ ֵע ֶמק ָכּ ְ
ַוע ָ
ַכּחוֹל ֶשׁ ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם ָלרֹב" )שם ,יב( ,אבל כשה' אומר " ִבּ ְשׁלשׁ ֵמאוֹת
ֶך" )שם ,ז( -
ָת ִתּי ֶאת ִמ ְדיָן ְבּ ָיד ָ
יע ֶא ְת ֶכםְ ,ונ ַ
אוֹשׁ ַ
ָה ִאישׁ ַה ְמ ַל ְק ִקים ִ
אפשר לנצח את מחנה מדין עם שלש מאות בלבד.
כשגם תשועה בשלש מאות איש אינה מועילה להחזיר את
ישראל לעבודת ה' ,וישראל חוזרים לעבוד עבודה זרה ,נשלח
אליהם שמשון ,שנלחם בפלשתים בגפו ,ללא שום תגבורת ,ו ַמ ֶכּה
בהם פעם אחר פעם .ישראל נוכחים לראות ,שהכל תלוי בכח
הרוחני של נזירות שמשון .גם אחרי ששמשון נופל ביד הפלשתים
בגלל כשלון רוחני שלו עם דלילה ,הוא עוד מצליח להפיל את הבית
ֲשׁר ֵה ִמית ְבּמוֹתוֹ
ֲשׁר בּוַֹ ,ויּ ְִהיוּ ַה ֵמּ ִתים א ֶ
" ַעל ַה ְסּ ָר ִנים ו ְַעל ָכּל ָה ָעם א ֶ
ֲשׁר ֵה ִמית ְבּ ַחיָּיו" )שם טז ,ל( .להראות ,שלא המספרים
ַבּים ֵמא ֶ
רִ
קובעים ,ולא הכח הגשמי פועל ,אלא רק דבר ה' פועל בעולם.
תקופת השופטים כולה היא שיעור באמונה לעם ישראל ,ללמדם
שלא הכמות המספרית קובעת במלחמות ,אלא רק הצדקות קובעת
במלחמות.
אבל הכל לא עוזר ,וישראל ממשיכים לחטוא .ולכן ,כששמואל
יוצא אח"כ למלחמה עם פלשתים ,הוא לא עושה ש ום הכנה
צבאית למלחמה .מה ההכנה של שמואל למלחמה?  -הכנה רוחנית

בלבד .הוא אוסף את ישראל למצפה לשאוב מים ולשפוך לפני ה' -
"לסימן הכנעה :הרי אנו לפניך ַכּמים הללו הנשפכין" )רש"י שמו"א ז,
ו(  -ומקריב ְט ֵלה ָח ָלב אחד )שם ,ט( .בעקבות כךַ " ,ויּ ְַר ֵעם ה' ְבּקוֹל
ְה ֵמּם" )שם ,י( .ה' מכה את פלשתים
גָּדוֹל ַבּיּוֹם ַההוּא ַעל ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ ,וי ֻ
בלי שום מלחמה גשמית ,ולישראל לא נשאר אלא לרדוף אחריהם
ולהרגם )שם ,יא(.
אבל ישראל אינם מרוצים מהנהגה כזו .הם אינם מעונינים
בהנהגה ניסית של נצחונות ִבּ ְטלֵה חלב ,כי מי יודע אם תמיד תהיינה
בידם זכויות מספיקות כדי להוושע בדרך כזו .לכן הם מבקשים
ָצא ְל ָפנֵינוּ
וּשׁ ָפ ָטנוּ ַמ ְלכֵּנוְּ ,וי ָ
מלך ,שינהיג אותם בהנהגה טבעיתְ " ,
ְו ִנ ְל ַחם ֶאת ִמ ְל ֲחמ ֵֹתנוּ" )שם ח ,כ( .מה אומר על כך ה' לשמואל? ִ " -כּי
ֲל ֶ
לֹא א ְֹת ָך ָמאָסוִּ ,כּי אֹתִ י ָמאֲסוּ ִמ ְמּל ְֹך ע ֵ
יהם" )שם ,ז( .זוהי טענה על
ישראל ,שאינם רוצים הנהגה ניסית ,אלא הנהגה טבעית יותר .אחרי
אַפּי" )הושע
ֶך ְבּ ִ
מאות שנים אומר על כך הושע הנביאֶ " :א ֶתּן ְל ָך ֶמל ְ
יג ,יא( .ה' כעס על ישראל כשנתן להם מלך.
צבא ישראל בתקופת המלכים
גם אח"כ ,בימי המלכים ,יש נסיונות בשאלה האם יגייסו יותר
חיילים או פחות חיילים לצבא.
אמציה מלך יהודה מתכונן למלחמה עם אדום ,ולצורך זה הוא
שוכר מאה אלף חיילים מבני אפריםְ ,לצד שלש מאות אלף חיילים
שגייס מבני יהודה .אומר לו הנביאַ " :ה ֶמּ ֶל ְך! אַל יָבוֹא ִע ְמּ ָך ְצ ָבא
ָאל ,כֹּל ְבּנֵי ֶא ְפ ָריִם" )דהי"ב כה ,ז( .אפרים
ָאלִ ,כּי ֵאין ה' ִעם י ְִשׂר ֵ
י ְִשׂר ֵ
הם עובדי עבודה זרה .משועבדים לעגלים של ירבעם ,שהיה מבני
אפרים )רש"י שם( .ממילא ,אם תלך א י ת ם למלחמה  -תפסיד ,ואם
תלך ב לע ד י ה ם  -תנצח .כי לא הכמות המספרית של חיילי הצבא
קובעת ,אלא האיכות הרוחנית היא שקובעת .אסור לצאת למלחמה
ַתּר על מאה אלף החיילים
עם צבא של רשעים! ואכן ,אמציה ְמו ֵ
ששכר מאפרים ,יוצא למלחמה בלעדיהם ,ומנצח )שם ,י-יב(] .אמנם
אחרי הנצחון הזה לא התנהג אמציהו כראוי )שם ,יד-טז( ,אבל זהו
כבר ענין אחר[.
צורה מיוחדת מאד של "מלחמה" רואים אח"כ אצל חזקיהו.
כשסנחריב מלך אשור עולה לירושלים עם צבא גדול ועצום ,עומד
חזקיהו ואומר לה' :אני אין בי כח לא להרוג )כדוד המלך ,(3ולא
לרדוף )כאסא ,(4ולא לומר שירה )כיהושפט ,(5אלא אני ישן על
מיטתי ואתה עושה .אמר לו הקב"ה :אני עושה ,שנאמרַ ' :וי ְִהי
אַך ה' ַויּ ְַך ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּׁוּר ֵמאָה ְשׁמוֹ ִנים ַו ֲח ִמ ָשּׁה
ֵצא ַמ ְל ְ
ַבּ ַלּי ְָלה ַההוּאַ ,ויּ ֵ
ָרים ֵמ ִתים' )מל"ב יט ,לה(" )פתיחתא
ֻלּם ְפּג ִ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר ְו ִהנֵּה כ ָ
אָלֶףַ ,ויּ ְ
דאיכה רבתי אות ל'( .אותו לילה ,ליל הסדר היה )שמו"ר יח ,ה( ,ומסתמא
עשה חזקיהו את הסדר כהלכתו .אכל קרבן פסח ,אכל מצה ומרור,
וסיפר ביציאת מצרים .אבל אחרי הסדר הוא שוכב לישון ,6ולא
עושה שום השתדלות ,לא גשמית ולא רוחנית ,כדי לסלק את
סנחריב .הוא רוצה שאת הכל יעשה רק הקב"ה .ובאמת כך היה.
כשחזקיהו ישן על מיטתו ,ה' מכה את מחנה אשור ,מאה שמונים
ֻלּם ְפּג ִָרים ֵמ ִתים" .כי אם
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר ְו ִהנֵּה כ ָ
וחמישה אלף אישַ " ,ויּ ְ
ה' רוצה להציל את ירושלים  -שום דבר לא יעזור לסנחריב .הוא לא
יצליח לכבוש את ירושלים ,גם אם יביא עמו את הצבא הגדול ביותר
בעולם.
לעומת זאת ,בימי צדקיהו נלחמים במסירות נפש נגד הכשדים,
וירמיהו אומר להם שאין שום טעם למלחמה הזאתִ " .כּי ִת ָלּחֲמוּ ֶאת
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ַה ַכּשֹ ְִדּים  -לֹא ַת ְצ ִליחוּ"! )ירמיהו לב ,ה( צריך להכנע בפני נבוכדנצר,
יתם
ניתּן יהיה להציל את ירושלים ואת המקדשִ " .כּי ִאם ִה ִכּ ֶ
ורק כך ָ
ֻקּ ִרים ִאישׁ
ָשׁים ְמד ָ
ִשׁאֲרוּ ָבם ֲאנ ִ
ָל ֵחיל ַכּ ְשׂ ִדּים ַה ִנּ ְל ָח ִמים ִא ְתּכֶםְ ,ונ ְ
כּ
ְשׂ ְרפוּ ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ָבּ ֵאשׁ" )שם לז ,י( .כלומר :גם
ְבּאָהֳלוֹ  -יָקוּמוּ ו ָ
אם ַתּכּוּ את כל חיל כשדים ,וישארו בם אנשים פצועים ומדוקרים
בלבד  -הם יקומו ויכבשו את ירושלים! מפני שלא גודל הצבא
קובע ,ולא מצב החיילים קובע ,אלא רק דבר ה' קובע .ממילא ,אם
ה' אומר שעליכם לעשות שלום עם נבוכדנצר ולא להילחם בו,
ואתם כן נלחמים  -לא תצליחו .אם הולכים עם דבר ה'  -הכל
מצליח והולך .וכשהולכים נגד דבר ה'  -שום דבר אינו הולך.
הסוף היה באמת ,שצדקיהו ,למרות שהיה צדיק גדול )עי' הוריות יא,
ב( ,לא היה לו האומץ להכנע בפני נבוכדנצר ,ובכך גרם לחורבן
הבית הראשון ולגלות בבל ,והוא עצמו נעשה עיור )מל"ב כה ,ז( .אולי
היה בטוח שיקרה לו נס כמו שקרה לחזקיהו ,ולכן לא רצה להכנע.
אבל בימי חזקיהו עצמו ,חז"ל אומרים שכבר היתה גזרה להחריב
את המקדש.
ביאור אמירה תמוהה של חזקיהו המלך
מנין לנו שכבר בימי חזקיהו היתה גזרה להחריב את המקדש? -
ִמפרשה תמוהה מאד בענין חזקיהו שמופיעה בתנ"ך .חזקיהו חלה
והבריא ,ומלך בבל שלח לו שלוחים לדרוש בשלומו .חזקיהו שמח
על השלוחים ,האכיל אותם ,השקה אותםַ " ,ויּ ְַר ֵאם ֶאת ָכּל ֵבּית
ָהב ְו ֶאת ַה ְבּ ָשׂ ִמים ְו ֵאת ֶשׁ ֶמן ַהטּוֹב ְו ֵאת ֵבּית
ֶסף ְו ֶאת ַהזּ ָ
ְנכֹתֹהֶ ,את ַהכּ ֶ
ֲשׁר לֹא ֶה ְראָם
אוֹצר ָֹתיו ,לֹא ָהיָה ָד ָבר א ֶ
ֲשׁר ִנ ְמ ָצא ְבּ ְ
ֵכּ ָליו ְו ֵאת ָכּל א ֶ
וּב ָכל ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ" )מל"ב כ ,יג( .אפילו את ארון הברית
ִחז ְִקיָּהוּ ְבּ ֵביתוֹ ְ
שבמקדש פתח לפניהם ,והציג בפניהם את הלוחות! )רש"י שם(
ָשׁים
אָמרוּ ָה ֲאנ ִ
ישעיהו הנביא מגיע אל חזקיהו ושואל אותוָ " :מה ְ
וּמאַיִן ָיבֹאוּ ֵאל ָ
ָה ֵא ֶלּהֵ ,
חוֹקה
ֶיך"? )שם ,יד( אומר לו חזקיהוֵ " :מ ֶארֶץ ְר ָ
ָבּאוִּ ,מ ָבּ ֶבל" )שם( .אומרים על כך חז"ל" :זה אחד משלשה ֶשׁ ְבּ ָד ָקן
הקב"ה וּ ְמ ָצאָן עביט של מים עכורים ...היה לו להשיב לישעיה:
אתה נביאו של מקום ,ואתה שואל אלי?! ]במקום זה[ התחיל חזקיה
מתגאה ,ואמר :מארץ רחוקה באו אלי! לכך נענש ,ועל ששמח
עליהם והאכילן על שלחנו" )רש"י שם( .ישעיהו הרי לא ביקש כאן
שיעור בידיעת הארץ ,לדעת אם בבל קרובה או רחוקה .בשביל מה
היה צריך חזקיהו לומר" ,מארץ רחוקה באו אלי ,מבבל"? אלא
שהרגיש איזו מעלה ,איזה כבוד ,שמארץ כ"כ רחוקה באו אליו
שלוחים .אמנם השלוחים באו בגלל הנס הגדול שה' עשה לו,
שהחזיר גלגל חמה עשר שעות אחורנית )שם ,יא .ועי' רש"י שם יא-יב(,
אך בכל זאת הוא מרגיש בזה מעלה גדולה מדי ,שהגיעו אליו
ָמים
שליחים מבבל .אומר לו על כך ישעיהוְ " :שׁ ַמע ְדּ ַבר ה'! ִהנֵּה י ִ
יך ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּ ֶב ָלה,
אָצרוּ ֲאב ֶֹת ָ
ֲשׁר ְ
ית ָך ַוא ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵב ֶ
ִשּׂא ָכּל א ֶ
ָבּ ִאיםְ ,ונ ָ
תּוֹליד י ִָקּחוּ,
ֲשׁר ִ
ֲשׁר י ְֵצאוּ ִמ ְמּ ָך א ֶ
ֶיך א ֶ
וּמ ָבּנ ָ
אָמר ה'ִ .
ָתר ָדּ ָברַ ,
לֹא ִיוּ ֵ
ֶך ָבּ ֶבל" )שם ,טז-יח(.
יכל ֶמל ְ
יסים ְבּ ֵה ַ
ְו ָהיוּ ָס ִר ִ
ֹאמר ִחז ְִקיָּהוּ
כיצד מגיב חזקיהו על הדברים הקשים הללו? ַ " -ויּ ֶ
ֱמת י ְִהיֶה
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ...הֲלוֹא ִאם ָשׁלוֹם ֶוא ֶ
ְשׁ ְעיָהוּ :טוֹב ְדּ ַבר ה' א ֶ
ֶאל י ַ
בימי
ָמי" .ובלשוננו  -מילא ,אחרי מותי שיהיה חורבן .העיקר ש ַ
ְבי ָ
יהיה שקט! ...תשובה זו נראית משונה מאד .מנבאים לחזקיהו על
אסון נורא כזה ,שבניו יגלו ויהיו עבדים בהיכל מלך בבל ,והוא
מתנחם בכך שהדבר לא יהיה בימיו?! הרי היה צריך לקרוע את
בגדיו ,ולבכות ולהתחנן לבטל את רוע הגזירה! אינני יודע איך

אפשר לקרוא פרק זה ,בלי להזדעזע מתשובתו של חזקיהו! אדם
שהקב"ה רצה לעשותו משיח )סנה' צד ,א( ,איך יתכן שיגיב כך על
נבואה קשה כזו?
כמדומני שהתשובה לשאלה זו נשענת על נבואה אחרת,
המופיעה בספר ירמיהו .בירמיהו מסופר ,שמיכה המורשתי ניבא
ְהר
ִירוּשׁ ַליִם ִעיִּים ִתּ ְהיֶה ,ו ַ
בזמן חזקיהו ואמרִ " :ציּוֹן ָשׂדֶה ֵת ָחרֵשׁ ,ו ָ
ָער" )ירמיהו כו ,יח( .כלומר :ה' כעס על ישראל ועל
ַה ַבּיִת ְל ָבמוֹת י ַ
חזקיהו כל כך ,עד שרצה להביא עליהם את החורבן כבר בימי
חזקיהו .ואולם חזקיהו נכנע לפני ה' ,כמו שמפורש שם ובדברי
הימים )דהי"ב לב ,כו( ,ולכן לא בא קצף ה' בימי חזקיהו ,אלא נדחה
בכמה דורות .הנבואה של ישעיהו א"כ מרגיעה אותו .מיכה אומר לו
שמיד יהיה חורבן ,ואילו ישעיהו מודיע לו שהחורבן לא יהיה
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ" .לעומת מה שהיה צפוי ,זוהי
בדורו .לכן "טוֹב ְדּ ַבר ה' א ֶ
הרי נבואת נחמה ,שהעונש נדחה בכמה דורות.
שליטת האומות על ישראל  -רק מחמת שישראל עצמם
משליטים אותן עליהם
ובכל זאת ,העונש לא התבטל ,וחזקיהו במעשהו  -שנתן
לבבלים חשיבות מיותרת  -גורם בעצמו לנתינת שליטה לבבל על
ישראל ,שליטה אשר ממנה התפתחו בסופו של דבר החורבן וגלות
אַתּ ִל ַמּ ְד ְתּ
ֹאמ ִרי ִכּי י ְִפקֹד ָע ַלי ְִךְ ,ו ְ
בבל .על זה אומר הנביאַ " :מה תּ ְ
ֻפים ְלרֹאשׁ"! )ירמיה יג ,כא( כלומר :אלו טענות יוכלו
א ָֹתם ָע ַלי ְִך אַלּ ִ
להיות לכם כלפי הקב"ה כשיביא עליכם את מלך בבל להשתלט
עליכם ולהגלותכם? הרי אתם בעצמכם הרגלתם אותם להיות
שליטים עליכם! במה?  -בזה שחזקיהו נתן כ"כ הרבה כבוד לבבל,
בזה גרמתם בעצמכם שבבל תשלוט עליכם .אמנם לא מיד קרה
הדבר ,רק כמאה שנה לאחר אותו מעשה ,אבל הנביאים מודיעים
לנו ,שבזה התחיל החורבן ,בכך שחזקיהו )ואולי גם שאר עם ישראל
שבדורו( החשיב את בבל יותר מדי .אלמלא נתנו חשיבות לבבל ,לא
היתה יכולה בבל לשלוט על ישראל .נתת כבוד למלך בבל  -אז בבל
תשלוט עליך .יקחו את כל האוצרות ואת כל מה שישעיהו מזכיר -
לבבל.
ַתּ ִשׂ ֵמם ְבּ ַכר
ָפים ו ְ
ָק ָחה ֶאת ַה ְתּר ִ
ָחל ל ְ
התורה הרי אומרתְ " :ור ֵ
יהם" )בראשית לא ,לד( .למה שׂמה רחל את התרפים
ֲל ֶ
ַתּ ֶשׁב ע ֵ
ָמל ו ֵ
ַהגּ ָ
דוקא בכר הגמל? בפשטות  -כי שם היה המקום הטוב ביותר
להחביאם .אבל חז"ל מסבירים ,שהיתה לכך גם סיבה נוספת:
לתרפים של לבן היה כח לגלות ללבן מה שקורה ,והם היו יכולים
"לצעוק" ולגלות ללבן היכן הם נמצאים .ואולם ,מתי היה להם הכח
הזה? רק כשהיו מכבדים אותם .לעומת זאת ,אם היו מבזים אותם -
היה סר כחם מעליהם ,ושוב לא היתה להם שליטה .רחל ישבה א"כ
על התרפים ,לא רק כדי להחביאם ,אלא גם כדי לבזות ם ,כדי שעל
ידי זה יְאבדו את כחם ,ולא יוכלו לגלות ללבן היכן הם מוסתרים
)זהר ח"א קסד ,ב( .כי כך דרכה של כל עבודה זרה; כֹּחה  -במידה שיש
לה כח  -נובע רק מזה שבני אדם נותנים לה חשיבות .כשאין נותנים
לה חשיבות ,כשמבזים אותה  -אין לה שליטה .וכעבודה זרה  -כך
והשל ְט ָתּ
ַ
גם עניני עולם הזה :נתת להם חשיבות  -נתת להם כּ ַֹח,
אָבד ִס ְברָם
אותם על עצמך .לעומת זאת ,אם תבטל אותם בלבך ַ -
וּב ַטל ִסכּוּיָם ,ואין להם כל שליטה עליך.
ָ
תהליך דומה היה גם בבית שני עם רומי .הפסוק אומר" :לֹא
ָד ְע ִתּי ,נ ְַפ ִשׁי ָשׂ ַמ ְת ִניַ ,מ ְר ְכּבוֹת ַע ִמּי נ ִָדיב" )שה"ש ו ,יב( .מסביר רש"י:
יַ
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"...נ ְַפ ִשׁי ָשׂ ַמ ְת ִני להיות מרכבות ,להרכיב עלי נדיבוּת שאר אומות...
יתים עלי ."...ישראל עצמם מינו את הרומאים
אני בעצמי ִמ ִנּ ִ
לשליטים עליהם! כשיש מריבה בין האחים החשמונאים הורקנוס
ואריסטובלוס ,קוראים לרומי לשפוט מי ימלוך )עי' רש"י בשה"ש שם(,
בסופו של דבר משתלטים הרומאים על ירושלים ,והדברים מגיעים
עד לחורבן הבית על ידם .וממה הכל התחיל? " -נ ְַפ ִשׁי ָשׂ ַמ ְת ִני,
ַמ ְר ְכּבוֹת ַע ִמּי נ ִָדיב  -אני בעצמי ִמניתים עלי" .אנו עצמנו שמנו אותם
אלופים לראש ,אנו עצמנו הרכבנו עלינו את הרומאים לשרים ,בכך
ָתנּוּ להם חשיבות! הרמב"ן )בראשית לב ,ד( טוען ,שהדבר נובע
שנ ַ
עוד מחטאו הקדום של יעקב אבינו ,שקרא לעשו ' ֲאדֹ ִני' ולעצמו
אָמר ַע ְב ְדּ ָך ַי ֲעקֹב" )שם( .7זה
ֵשׂו ,כֹּה ַ
ֹאמרוּן ַלאדֹ ִני ְלע ָ
' ֶע ֶבד' " -כֹּה ת ְ
גורם שבסופו של דבר יחשיבו את עשו ,ולבסוף עשו משתלט
ומחריב את בית המקדש השני ,כמו שבבל החריבה את המקדש
הראשון לאחר שנתנו לה חשיבות יתר.
ה"משכילים" ידעו איך נראה צבא יהודי
כפי שהזכרנו ,נצחון ישראל במלחמה אינו תלוי בכמות
החיילים ,אלא בדבר ה' .כשה' רוצה שינצחו  -אפשר לנצח גם עם
מספר חיילים מועט .וכשאינו רוצה שינצחו  -לא יעזור אפילו צבא
גדול מאד.
שליוונים היה
בבית שני החשמונאים ניצחו את היוונים ,למרות ַ
צבא עצום וחזק ,והחשמונאים היו מתי מספר .אבל הקב"ה עזר,
והחשמונאים ניצחו .לעומת זה ,בר כוכבא ,שהיה לו צבא של ארבע
מאות אלף גבורים יודעי מלחמה )ירו' תענית פ"ד ה"ה( ,נוצח ע"י
הרומאים .למה?  -כי המלחמה של החשמונאים היתה לשם שמים,
על שמירת תורה ומצוות ולא על דבר אחר .לעומת זאת ,בר כוכבא
לא לחם למען קיום המצוות .לפני מרד בר כוכבא הרומאים לא גזרו
כלל על קיום מצוות .לכן ,גם אם היו לו ארבע מאות אלף גבורים,
הם לא החזיקו מעמד נגד הרומאים .כל מאות אלפי החיילים לא
השיגו מה שמתי מספר של החשמונאים השיגו .כי לא הכח הצבאי
פועל ,אלא רצון ה' פועל ,וזה לא היה אצל בר כוכבא .בר כוכבא,
שהיה גבור חיל ,כמו שחז"ל מתארים ,חשב שיוכל לנצח את
הרומאים בכוחו הצבאי ,אבל זה לא הלך.
בדור מאוחר הרבה יותר ,שוב יוצאים ישראל ְל"מלחמה".
ה"משכילים" באירופה מחברים הצגת תיאטרון מבישה ,לבוז

ולהלעיג על דברי תורה ,ולהציג את מצוותיה באור מגוחך .בהצגה
נראתה קבוצת חיילים יהודים עולה על הבמה ,ומתכוננת לצאת
למלחמה .לפתע הופיעו "שוטרים" יהודים על הבמה ,והכריזוִ " :מי
ֵך ְו ָישֹׁב ְל ֵביתוֶֹ ,פּן יָמוּת
ֲשׁר ָבּנָה ַביִת ָח ָדשׁ ְולֹא ֲחנָכוֹ ֵ -יל ְ
ָה ִאישׁ א ֶ
ַחנ ְֶכנּוּ" )דברים כ ,ה( .ירדו כמה חיילים מן
אַחר י ְ
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ְו ִאישׁ ֵ
ָטע ֶכּרֶם ְולֹא
ֲשׁר נ ַ
הבמה .שבו ה"שוטרים" והכריזוִ " :מי ָה ִאישׁ א ֶ
ְח ְלּ ֶלנּוּ" )שם,
אַחר י ַ
ֵל ְך ְו ָישֹׁב ְל ֵביתוֶֹ ,פּן יָמוּת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ְו ִאישׁ ֵ
ִח ְלּלוֹ  -י ֵ
ו( .ירדו עוד כמה חיילים מן הבמה .שבו השוטרים והכריזוִ " :מי
ֵך ְו ָישֹׁב ְל ֵביתוֶֹ ,פּן יָמוּת
ֲשׁר ֵארַשׂ ִא ָשּׁה ְולֹא ְל ָק ָחהּ ֵ -יל ְ
ָה ִאישׁ א ֶ
אַחר י ִָקּ ֶחנָּה" )שם ,ז( .ירדו עוד כמה חיילים מן
ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה ְו ִאישׁ ֵ
הבמה .שבו השוטרים והכריזו בפעם האחרונהִ " :מי ָה ִאישׁ ַה ָיּרֵא
ִמּס ֶאת ְל ַבב ֶא ָחיו ִכּ ְל ָבבוֹ" )שם,
ֵל ְך ְו ָישֹׁב ְל ֵביתוְֹ ,ולֹא י ַ
ֵבב  -י ֵ
ַך ַהלּ ָ
ְור ְ
ח( .ירדו כ ל החיילים מן הבמה ,חוץ משני "גבורים" זקנים שנשארו
לעמוד שם  -ה"גאון מוילנא" וה"שאגת אריה" .התחילו להתנצח
ביניהם ב"מלחמתה של תורה" ,למי מגיע הזכות להתחיל ַבּמצוה,
ולירות ראשון ַבּתותח הגדול שעמד על הבמה .ה"גאון" מביא ראיות
מן הש"ס שהזכות הגדולה מגיע ל"שאגת אריה" ,וה"שאגת אריה"
מפלפל לעומתו ומוכיח שהזכות הגדולה מגיעה דוקא ַל"גאון"!...
כאן הסתיימה ההצגה ,לקול צחוקו הרם של הקהל.
כשספרו את הדברים להג"ר חיים מבריסק זצ"ל ,נענה ואמר:
ִ
אכן ,צודקים ה"משכילים"! בדיוק כך נראית מלחמה,
כשמנהלים אותה על פי התורה! אלא שדבר אחד שכחו
ה"משכילים" להראות :שה"גאון מוילנא" וה"שאגת אריה" אכן
נִצחו במלחמה הזאת ,ובכח קדושתם ותורתם ֵהביסו את הצבא
האדיר שעמד מולם!!! ...כי מלחמה יהודית לא מנצחים עם פצצות
ומטוסים וחיילים רבים ,אלא עם זכויות ,ובשביל זה מספיק
באמת לגייס רק את ה"גאון מוילנא" וה"שאגת אריה" .יותר מזה -
לא צריך.

השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,
וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.

 .1עי' רש"י )דברים א ,ח( ,שאם לא היו ישראל שולחים מרגלים ל ַרגל את הארץ ,לא היו זקוקים למלחמה ולכלֵי ַזיִן כדי לכבשה ,והגוים היו כבר
בורחים מעצמם ,או מתים בלי מלחמה )ספורנו שם( .רק בגלל שהכניסו את עצמם למהלך של מלחמה כדרך הטבע ע"י שליחת מרגלים ,הורידו עצמם
למדרגה כזו ,שהיו צריכים אח"כ להלחם בנשק.
 .2ועי' מה שבאר עפ"ז המהרש"א במס' ע"ז כה ,א.
לּוֹתם" )שרצה בעצמו גם לרדוף וגם להרוג(.
ְאַשּׂיגֵםְ ,ולֹא אָשׁוּב ַעד ַכּ ָ
 .3שאמר לקב"הֶ " :א ְרדּוֹף אוֹי ְַבי ו ִ
כּוּשׁים ְל ֵאין ָל ֶהם ִמ ְחיָהִ ,כּי
אָסאַ ...ו ִיּפֹּל ִמ ִ
 .4שאמר לקב"ה" :אני אין בי כח להרוג להם ,אלא אני רודף אותם ואתה עושה" .וכך היה ,שנאמרַ " :ויּ ְִר ְדּ ֵפם ָ
ִשׁ ְבּרוּ ִל ְפנֵי ה'" )דהי"ב יד ,יב(.
נְ
ָתן ה'
וּת ִה ָלּה ,נ ַ
וּב ֵעת ֵה ֵחלּוּ ְב ִרנָּה ְ
 .5שאמר לקב"ה" :אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ,אלא אני אומר שירה ואתה עושה" .וכך היה ,שנאמרְ " :
אָר ִבים ַעל ְבּנֵי ַעמּוֹן מוֹאָבַ ...ו ִיּ ָנּגֵפוּ" )שם כ ,כב(.
ְמ ְ
 .6אמנם מצוה לספר ביציאת מצרים כל הלילה )שו"ע או"ח סי' תפ"א ס"ב( ,אך חזקיהו חולה מסוכן היה באותו לילה )עי' רש"י ישעיהו לח ,א(,
ולכן שכב לישון.
 .7ועוד כתב הרמב"ן ,שנרמז ענין זה בצוּרת ירידת יעקב ובניו למצרים )הרומזת לגלות רומי( ,שהם עצמן סיבבו לעצמם הגלות ,ע"י מכירת יוסף
למצרים )רמב"ן בראשית מז ,כח(.
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