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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 1טתשע"וישלח  תפרשל

 ובזמן החשמונאים בפרשתנו -והגשמתן בואות נ
 

ת?  מדוע נענש אבנר על ַהְמָלַכת איש בֹּשֶׁ
 ,ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶמך  " :אומר ליעקב אבינו הקב"ה

ִכים ֵמֲחל   אחרי נאמר זה פסוק  .)בראשית לה, יא(ֶציָך ֵיֵצאּו" ּוְמל 
 לכן הבינו חז"לונולדו כל השבטים חוץ מבנימין, כבר ש
 .בנימיןל ודאי הכונה כאן היאש

, שפסוק זה נדרש על ידי אבנר בן עוד חז"ל מוסרים לנו
והגיע זמנו של דוד למלוך,  ,נר. לאחר שנהרג שאול המלך

ם מר ליעקב "אבנר ואמר: הרי הקב"ה אעמד  י ִכ ל  ְמ ּו
ֶציָך ֵיֵצאּו" כן, למרות ששמואל לו לשון רבים. -. "מלכים" ֵמֲחל 

הנביא משח למלך את דוד בן ישי משבט יהודה, יש להעמיד 
תחילה מלך נוסף מבנימין )חוץ משאול שהיה מבנימין(, ורק 

. בעקבות דרשה זו ממליך )רש"י שם(אח"כ להמליך את דוד 
ל כל שבטי ישראל, חוץ משבט יהודה אבנר את איש בושת ע

 .י(-)שמו"ב ב, טשנשאר עם דוד 
והנה, לפי דעה אחת בגמרא, נענש אבנר מן השמים על 
מעשה זה. אבנר הרי לא מת על מיטתו כאחד האדם, אלא 

רע לו י, ולפי אותה דעה בגמרא א)שם ג, כז(נהרג על ידי יואב 
ים דבר זה כעונש על "ששיהה מלכות בית דוד שתי שנ

ע"י שהמליך את איש בושת. וקשה, הרי  )סנה' כ, א(ומחצה" 
אבנר עשה מה שעשה על סמך נבואה שנאמרה ליעקב אבינו 

 ?יוונכתבה בתורה, ואם כן מה הטענה על
אבנר לא היה נביא, ולא קיבל ציווי התשובה היא, ש

אסור היה לאבנר  ,מפורש מה' להמליך את איש בשת. ממילא
 , לאחרולהשהות את מלכות בית דודלהמליך את איש בשת 

 .)שמו"א טז(שנמשח כבר למלך ע"י שמואל הנביא 
ֶציָך ֵיֵצאּו",  ִכים ֵמֲחל  ובכל זאת, הרי ה' אמר ליעקב "ּוְמל 

כיצד היתה  ,ואם אבנר לא היה דואג לקיום הנבואה
מתקיימת? האם לא מוטל על אבנר או על כל יהודי אחר 

רה?! התשובה היא, שאם לדאוג לקיום נבואה שנכתבה בתו
אבנר לא היה ממליך את איש בושת, ה' היה כבר דואג לקיים 

. אולי כעבור )עי' תוס' סנה' כ, א ד"ה ששהא(את דברו באופן אחר 
כמה מאות שנים אחשורוש היה ממליך את מרדכי על ישראל 
ובזה היתה מתקיימת הנבואה, שהרי גם מרדכי היה משבט 

אזי צדיק אחר מבנימין  ,אם לא מרדכי(, ו"איש ימיני)" בנימין
היה מולך. אמנם גם איש בושת היה צדיק, כפי שמעיד עליו 

, אבל מי אמר שבו צריכה )שמו"ב ד, יא(עצמו בדוד המלך 
ֶציָך ֵיֵצאּו"? אמנם בדיעבד  ִכים ֵמֲחל  להתקיים הנבואה "ּוְמל 
אנו יודעים היום שנבואה זו אכן התקיימה בו, אבל לאבנר לא 

ציווי "לסדר" את התגשמות הנבואה באופן זה על חשבון  היה
דחיית נבואתו של שמואל. אמנם אבנר היה "לביא" בתורה 

, והדרשה שדרש היתה נכונה, אבל בכל זאת )ירו' פאה פ"א ה"א(
ה' לא בקש ממנו לדאוג להתגשמותה של אותה נבואה. ה' ֵידע 
 כבר איך לקיים את הנבואה שמסר ליעקב גם ללא סיוע
מאבנר. ממילא לא היה לאבנר להשהות את מלכותו של דוד, 

 נענש )לפי דעה אחת בגמ'(. -וכיון שעשה כך 
ַוִיְשַלח "נאמר: ש ,זלזל בדוד המלךגם יש דעה שאבנר 

ִוד ַתְחת   . מה )שמו"ב ג, יב(וכו'  "ו ֵלאֹמריַאְבֵנר ַמְלָאִכים ֶאל ד 
סר למלאכים מכתב "? מסביר רש"י, שאבנר מויַתְחת  " פירוש

ממני אבנר שר עבור דוד המלך, ובראש המכתב היה כתוב: "
". וזהו זלזול במלך, צבא ישראל לדוד מלך ישראל שלום

]וזהו . שם דודאת הזכיר לפני שתחלה שם עצמו את הזכיר ש
ִוד ַתְחת  "ֶאל   ", שהזכיר את דוד אחריו[.ויד 

ליעקב על כל פנים, אבנר פועל להגשים את נבואת ה' 
ֶציָך ֵיֵצאּו",  ִכים ֵמֲחל   בלי שנתבקש."ּוְמל 

 ?למה אבנר נענש ואליהו לא נענש
 ""ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶמך  של הפסוק,  ראשוןהחלק ה

שעתידים בניך שהכוונה היא ל "אומרים חז ,)בראשית לה, יא(
 והכוונה היא .)רש"י שם( ם, שיקריבו בבמותלהיות כמו הגוי

 .שהקריב בהר הכרמל ,יהואלל
להפך, הוא אומר  .לא מצינו שאליהו נענש על זהכאן 

אַכל ַותֹ " , ואש יורדת מן השמים)מל"א יח, לז( "ֲעֵנִניה' ֲעֵנִני "
ֵעִצים ה ְוֶאת ה  ֹעל  ה... ֶאת ה  ה ִלֵחכ  ל  )שם, " ְוֶאת ַהַמִים ֲאֶשר ַבְתע 

 .הכל נעשה כמו שביקש .לח(
יהו לא נענש על שהוציא לפועל את למה אבנר נענש ואל

", ועבר על איסור לשחוט "ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶמך  הנבואה 
 .פ נבואה"עשה עשאליהו כנראה  ?ולהעלות קדשים בחוץ

אם אבל גם  לעשות כן. הקב"ה אמר לוויתכן ש ,הוא הרי נביא
היה בלי נגיעה ובלי של אליהו שם הפסק  הרי, אמר לו לאה' 

בבמות לה' היות וה' גזר שתהיה הקרבה כי סתירה לשום דבר, 
אבל  .2קריבהרשות לאליהו היתה להרי מחוץ לירושלים, 

מילתא  יאאיגלבדיעבד ש הגםכי במה שעשה.  לא צדקאבנר 
לו , אבל אבנר מצידו לא היתה אליולמפרע שהתורה התכוונה 

, להמליך את איש בשת ולהשהות כךלעשות רשות להחליט 
 .מלכות בית דוד את

 בנבואותיהם של נביאי בית שנירמז לחנוכה 
"ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה אם עסקנו בנבואה שנאמרה ליעקב, 

" ובאבנר ואליהו שהגשימו נבואה זו אחרי דורות  ,וכו' ִמֶמך 
 ,טיהרו את המקדששהחשמונאים רבים, הנה בדומה לזה גם 

שניבא  ,חגישל  תונבוא הגשימו בזה את, מנורהאת ההדליקו ו
 ., בתחילת בית שניכמאתים שנה לפני כןורמז על כך 

בשלשתם נאמר שזמן אשר , עניניםעל שלשה  ניבאחגי 
 .כסלובד "כהנבואה היה ב

ה : "בפעם הראשונה נאמר ע  ב  ְר ַא ְו ם  י ִר ְש ֶע ְב
י ִע י ִש ְת י ה ְדַבר ה' ְבַיד ַחַּגי ַהנ ִביא ֵלאֹמר" לַ  .י()חגי ב, ... ה 

: "ִשימּו נ א ְלַבְבֶכם ִמן ַהיֹום תאריךאותו בהמשך שוב נזכר 
ה, ִמיֹום  ְעל  מ  יַהֶזה ו  ִע י ִש ְת לַ ה  ע  ב  ְר ַא ְו ם  י ִר ְש , ְלִמן ֶע
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 .)שם, יח(ַהיֹום ֲאֶשר יַֻסד ֵהיַכל ה' ִשימּו ְלַבְבֶכם" 

ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵשִנית ֶאל ַחַּגי ובהמשך שוב נאמר, "
ְש  ֶע שְב ֶד ֹח לַ ה  ע  ב  ְר ַא ְו ם  י ֶבל  ִר ֵלאֹמר: ֱאֹמר ֶאל ְזֻרב 

ָאֶרץ" וכו'  ַמִים ְוֶאת ה  ה ֵלאֹמר, ֲאִני ַמְרִעיש ֶאת ַהש  ַפַחת ְיהּוד 
 .)שם, כ(

ה שלש פעמים נזכר תאריך הנבואה, "ֶעְשִר  ע  ים ְוַאְרב 
 . כ"ד בכסלושזה  ,ַלְתִשיִעי"

 על מה ניבא חגי?
הקב"ה ה היא בעניני טומאה וטהרה. הנבואה הראשונ

מצֶוה את חגי לערוך "מבחן" לכהנים בדיני טומאה וטהרה: 
ה ֵלאֹמר" א ֵהן : ְשַאל נ א ֶאת ַהֹכֲהִנים תֹור  ִאיש ְבַשר ֹקֶדש ִיש 

ִבְכַנף ִבְגדֹו, ְונ ַגע ִבְכנ פֹו ֶאל ַהֶלֶחם ְוֶאל ַהנ ִזיד ְוֶאל ַהַיִין ְוֶאל 
ש? ַוַיֲענּו ַהֹכֲהִנים ַוֹיאְמרּו: ֹלא. ַוֹיאֶמר  ל, ֲהִיְקד  ל ַמֲאכ  ֶשֶמן ְוֶאל כ 

א ל ֵאֶלה, ֲהִיְטמ  ? ַוַיֲענּו ַהֹכֲהִנים ַחַּגי: ִאם ִיַּגע ְטֵמא ֶנֶפש ְבכ 
א  .יג(-)חגי ב, יא" ַוֹיאְמרּו: ִיְטמ 

כפי  ֲאֶשר יַֻסד ֵהיַכל ה'",ַהיֹום "מדברת על הנבואה השניה 
 ,שהזכרנו לעיל

 נצחון במלחמה. והנבואה השלישית היא בענין 
עניני על כך, ששלשת הענינים הללו מרמזים ל ווכבר עמד

יֹום ב'( חנוכת ההיכל, " ,השמןוטהרת א'( טומאת  :חנוכה
חגי מרמז, שהכל ו ג'( נצחון המלחמה. ֲאֶשר יַֻסד ֵהיַכל ה'",

 .3יהיה בכ"ד בכסלו

מתי אירע נצחון  ,ראשוניםמחלוקת ה הידועהנה ו
היה הנצחון  )פ"ג מהל' חנוכה ה"ב(דעת הרמב"ם ל .המלחמה

הנצחון  )שבת כא, ב ד"ה נס זה(דעת המאירי ול ,4בכ"ה בכסליו
המרמזות  ותהנבואג' ש ,ונמצא לפי דעת המאירי .5,6ה בכ"דהי

על מאורע חנוכה היו ביום שבו אירע נס הנצחון של בני 
בכ"ד בכסלו. וגם לפי הרמב"ם הרי זה יום הסמוך  - חשמונאי

 ליום הנצחון.
מרמז לנצחון הנביא שניבא בתחילת בית שני גם זכריה 

מפורש על הרי מדבר ב 7החשמונאים על היונים. זכריה
ה, ֶקֶשת ִמֵלאִתי  ַרְכִתי ִלי ְיהּוד  מלחמה בין ציון ויון: "ִכי ד 

ן"  ַנִיְך י ו  ַנִיְך ִציֹון ַעל ב  . מה זה )זכריה ט, יג(ֶאְפַרִים, ְועֹוַרְרִתי ב 
 ,כאן נרמז? קשת היא המזל של חודש כסלו. הרי ש"קשת"

ודה תנצח שהמלחמה בין ציון ליון תהיה בחודש כסלו, ואז יה
אם  .דווקא בכסלולנצח לא התכוונו ודאי אים החשמונ את יון.

 יאאבל בדיעבד איגל .חר גם היה טובהיו מנצחים בחודש א
 מילתא למפרע שהתקיימה בהם גם הנבואה של זכריה.

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה. השנה אנו מציינים בכל שיחה מהו הקשר. לדעת הרב שליט"א, בכל פרשה בתורה יש קשר. 1
ה ֵשִעיר ְשֵדה ֱאדֹוםהקשר בפרשתנו: " ו ֲאִבי ֱאדֹום" -לב, ד( בראשית " )ַאְרצ   " )שם לו, מג(.הּוא ֵעש 

 " )שם לו, כד([.ְבעֹון ָאִביוִבְרֹעתֹו ֶאת ַהֲחֹמִרים ְלצִ " -" )שם לב, ו( ַוְיִהי ִלי שֹור ַוֲחמֹור]קשר נוסף: "
ַוִיַּגש . שני ביאוריו של הרב שליט"א הם ב' דעות בתוס' )סנה' פט, ב(. דלדעה א' שם מה שעשה אליהו היה על פי הדיבור, כמו שנאמר: "2

הּו ַהנ ִביא ַוֹיאַמר ֵאלה'  :ֵאִלי  ק ְוִיְשר  ם ִיְצח  ה  ִשיִתיבִ  ...ֱאֹלֵהי ַאְבר  ְרָך ע  ֵאֶלהאֵ  ְדב  ִרים ה  ל ַהְדב  הא דקאמר אליהו " )מל"א יח, לו(. ולדעה ב' שם "ת כ 
 ,עתידין בניך לעשות כמעשה נכרים :ואמרינן ,גוי וקהל גוים יהיה ממך :דכתיב ,אלא מקרא היה דורש ,לא שאמר לו הקב"ה ,דברך עשיתיבו

ודרש מקרא  ",גוי וקהל גוים יהיה ממךעצמו, על סמך מה שכתוב בתורה "". עכ"ל. ולדעה זה עשה ע"פ ואני מסכים על ידו ,פירוש לשחוט בחוץ
 זה על עצמו, ולא ע"פ הדיבור.

 י",ך עשיתידברבו"הכתיב הוא דהנה  .זהשבפסוק בקרי וכתיב  והג"ר יצחק קוליץ זצ"ל )רבה של ירושלים תובב"א( כתב לתלות מחלוקת זו
אם  ,שבמקום שיש קרי וכתיב )הביאו ה"חשק שלמה" עמ"ס מגילה ז, א(, וכבר קבע הגר"א ד.יחלשון י ",דברך עשיתיבו"והקרי הוא  ,לשון רבים

 ",דברךבו"שהוא  ,אם הלימוד הוא מהקרי ,לכן גם כאן. הלימוד הוא מהכתיב ",כתיב"דואם אמרו  ,הלימוד הוא מהקרי ",שנאמר"חז"ל אמרו 
הכוונה  ,רבים וןלש "דבריך"ובשהוא  ,כתיבמהוא האבל אם הלימוד  .הקריב בחוץלו מפי הגבורה ל רמיוחד לזה שנאמ בוריהכוונה היא שהיה ד

)הג"ר יצחק קוליץ  וץחשלמד מהכתוב בתורה שמותר לו לשחוט ב ,"מקרא היה דורש"הו מה שאמרו וז ,פ התורה"שעשה ע ,ורה בכללהתהיא ל
 תרכ"ד(.-זצ"ל בספר הזכרון להרב בצלאל ז'ולטי זצ"ל עמ' תרכ"ג

ַמִים ְוֶאת -"ִכי ֹכה ָאַמר ה' צְ  -כל זה הוא בהמשך לנבואה שנאמרה לפני ג' הנבואות הללו  ואולי. 3 אֹות, עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא, ַוֲאִני ַמְרִעיש ֶאת ַהש  ב 
ם" וכו' )חגי ב, ו(, ופירש רש"י ש"עֹוד ַאַחת" היא מלכות יון, "ַוֲאִני ַמְרִעיש" וכו' הם הנ ָאֶרץ ְוֶאת ַהי   סים שֵיעשו לבית חשמונאי.ה 

 )פ"ג מהל' חנוכה ה"ב(. "בחדש כסלו היה כ"הב ,כשגברו ישראל על אויביהם ואבדוםכתב: "הרמב"ם . 4
 שבת כא, ב ד"ה נס זה(.בית הבחירה למאירי ) " וכו'ונכנסו להיכל ,בו בכ"דתגבורת זה היה בכסלו : "המאירי. לשון 5
הדלקה ש שאם רק בכ"ה גברו על אויביהם, נמצא , ודלקה כל ליל כ"ה. אבל לדעת הרמב"ם קשה,המנורההדליקו את  ו ביום )בין הערבים(וב. 6

דמה שאנו מדליקין בליל כ"ה  וכתב (,תר"ע 'סי)הפר"ח כבר עמד בתמיהה זו ו .בליל כ"הלהדליק מתחילין  אנו למה, והראשונה היתה בליל כ"ו
והרי נס השמן היה רק ז'  ,ח' ימיםלהדליק למה קבעו  ,את קושיית הב"יגם ויישב בזה ] שמן.שהיה בכ"ה, ולא עבור נס ה הנצחוןנס הוא עבור 

 [.ע"שימים, 
 , א(,נט)כמבואר בפסחים  ,בלילה מנורהאת הוהדליקו ונכנסו למקדש  )ולא ביום כ"ה(, כ"ה בלילשנצחו את היוונים ועוד י"ל בדעת הרמב"ם, 

כנראה פליג על זה, וס"ל שאם פר"ח ]וה (.סי' כ"א ש דודיעוין מקד)מדליקין כל הלילה בין הערבים,  בזמנהאת המנורה ולא הדליקו שאם איחרו 
 לא הדליקו בין הערבים א"א להדליק בלילה, וכדעת השואל בשו"ת הרשב"א )ח"א סי' ש"ט בשאלתו השניה( דס"ל כן. ולכן לא תירץ כן[.

הדליקו ד א"כ י"לו ,בוקרב הדלקת המנורה היא גםמצות ד הי"ב(-ה"י ידין ומוספיןתממהל' בפ"ג עוד י"ל בדעת הרמב"ם, דהרמב"ם לשיטתו )
ד"ה ונראה( דמודה הרמב"ם שאין הדלקת  מנחות סי' ל"ו סק"ח)החזו"א כדעת זהו דלא אך  (.יומא פ"ז מ"ד "ר גדולוא"ה)כ"כ  בכ"ה בבוקר

 בערב אין מדליקין בבוקר. ואם לא הדליקהבקר אלא השלמת הלילה, ו
 .(רש"י זכריה א, א" )ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבא מורה צדק ...סתומה היא מאדו "נבואת. שבאופן כללי 7

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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