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 בס"ד 

 לרגל יום הולדתו יצ"ו   מריםבן ליעקב ישראל  גיליון זה מוקדש  
 תרומת אביו נ"י 

 יה"ר שיזכה לעלות במעלות התורה, היראה ואהבת ה', וירוו הוריו ממנו רוב נחת.  
 של בריאות, חיים של שלום וחיים של ברכהימיו, ויתן לו חיים טובים, חיים  ה'וביום הולדתו יאריך 

 פורת-הרב יוסף צ. בן - שיחתו השבועית של ראש הישיבה 
 ים איזון בין צדיקים לרשע 

 שיכתוב -מסעי תש"פ -מטות
 

 להסתלק משה רבינו שע יכול רק לאחר הריגת בלעם הר

ִיְשָרֵאל ֵמֵאת ַהִמְדָיִנים" ף ֶאל ַעֶמיָך    ְנֹקם ִנְקַמת ְבֵני  ָאסֵּ ל ָהָעם    :ַאַחר תֵּ ה אֶׁ ַוְיַדֵבר משֶׁ

שמיתתו תלויה  אף ע"פ ששמע  )ספרי(    -וידבר משה וגו'  , פירש"י: "(ג -בבמדבר לא,  )"    וגו'  ֵלאֹמר

 . "עשה בשמחה ולא איחר  בדבר

דוחה את המלחמה  יה  מלחמת מדין. אם ה שמיתתו של משה לא תיתכן לפני  מתבאר,   

בל לא התפרש, מה הקשר בין שני הדברים?  א   למועד מאוחר יותר, הייתה מיתתו מתעכבת.

יהושע, כפי שהוא אמור להילחם את כל המלחמות    גם   הרי את המלחמה במדין יוכל לעשות

 ל.  לכיבוש ארץ ישרא 

לכך  נתן הסבר  שלים, לפני כמאה שנה, הגאון רבי חיים יוסף זוננפלד זצ"ל,  רבה של ירו 

ה ָעָשה ָהא  ":  (קהלת ז, יד)נפלא לתלות שבין שני הדברים. ידוע  ה ְלֻעַמת זֶׁ והיינו שכנגד    ,"יםֹלִה -זֶׁ

ה  יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹ "   :(ישעיה מה, ז)כש"כ  כוחות טומאה  ה  כוחות הקדושה ברא הקב" ְך ֹעשֶׁ שֶׁ

שית לאדם. כל אדם יכול להחליט אם  דות הוא שיש בחירה חופיסוד היה   ". ּובֹוֵרא ָרעָשלֹום  

יָך: "(דברים ל, יט), כש"כ  או ברעהוא בוחר בטוב   ת ָנַתִתי ְלָפנֶׁ כתב      ."ַבַחִיים  ּוָבַחְרתָ   ...ַהַחִיים ְוַהָמוֶׁ

  . כירבעם" משה רבינו או רשע  ת צדיק כלא כל אדם ואדם ראוי להיו "א  (' תשובה ה, אהל)הרמב"ם  

, שהוא זה  (רין קו, אסנהד)  כחבלעם סימל את האדם הרע ביותר בעולם. בל נש  ופה, באותה תק 

.  "ָכל ַהֵבן ַהִיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשִליֻכהּו: "(שמות א, כב)ותר ממאה ועשרים שנה, את העצה  י  שנתן לפני

שמיד  ה. למהשורשור את עם ישראל  ק עובהתלהבות, ל  הוא בא בחפץ לב   ,זקנותווהנה גם לעת  

, בונה מזבחות, מקריב  הוא  לצורך זה  .  ה, אנשים, נשים וטף שלא עשו לו שום רעימהאומה של

ו כדי למצוא מק קורבנות  צעיר,  לגבעה, כאדם  שמשם הקללה שלו    ומות תורפהרץ מגבעה 

 היש לך רשע גדול מזה?! תהיה פוגענית ביותר.  

  ( הק' הרמב"ם לסדר זרעים)ם  הרמב", שעליו אמר  כדי לאזן ברא השי"ת את משה רבינו ע"ה 

הא  המין  ידב), שעליו אמר הכתוב  נושימבחר  לד,  "(רים  ה :  ְכמשֶׁ ְבִיְשָרֵאל  עֹוד  ָנִביא  ָקם  ,  "ְולֹא 

ו בלעם". אם כן, כל זמן שבלעם קיים בעולם,  : "אבל לאומות העולם קם, וזה (י, שםספר)ודרשו 

להיות   על  בו גם משה חייב  וממילא, יקשה  בעולם  ישלוט  והרע  יופר האיזון  כן,  לא  , שאם 

ד זצ"ל,  לפי זה פירש הגרי"ח זוננפלי רוח הטומאה תהיה חזקה מידי.  כ  ב,האנשים לבחור בטו
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ב: " )ח(ש"כ  נהרג בלעם כ   בהשלכן רק לאחר מלחמת מדין ש ָחרֶׁ ן ְבעֹור ָהְרגּו בֶׁ   , "ְוֵאת ִבְלָעם בֶׁ

 . "דעד כאן תופשרה מיתתו של משה רבינו. התא

סטוריה,  תו לאורך כל ההיטביע הגרי"ח זוננפלד זצ"ל, ונבחן אווד שההנה שנתבונן ביס 

 ! נראה הנהגה אלוקית מדהימה בדייקנותה

 אברהם אבינו מול נמרוד הרשע 

בגיל ארבעים  לבע"ה,    (1948)  "חקמנולד בשנת א'תת, אברהם אבינו ע"ה,  נות אבי אומ 

הוא זה שהוריד לעולם את האמונה  נה ויצא להילחם נגד כל העולם כולו.  ו שלמות האמהגיע ל

בני האדם בעולם עבדו  . עד אז כל  "ַהָגדֹול ָבֲעָנִקים: "(יברש"  יד, טויהושע  )ונה  וכ  בבורא יחיד ומיוחד

".  בינוהוא אברהם א ש   עמודו של עולםעד שנולד  " :(' ע"ז א, בהל)ברמב"ם  עבודה זרה, כש"כ  

הר וכל העולם  הוא בעבר אחד של הנ ? ש(בר"ר מב, ח)  אברהם העברי:  )בראשית יד, יג(למה נקרא שמו  

עשר  א ישב  פרו שהוי ס(  צא, אב"ב  ), לא באה לו בקלות, חז"ל  מרדנותו בעבודה זרה.  בעבר השני

כשראו שהוא ממשיך להפיץ    ן" הראשון בעולם.פוהיה "אסיר המצהוא    –הר  ים בבית סו שנ

, הושלך לכבשן האש ונעשה לו נס שלא נשרף. דבר  בורא עולם, דנו אותו למוותב את האמונה 

"ע, יזם  בו , שנקרא כך מפני שמרד בזה התרחש כשהעולם הגיע לשיא של כפירה, המלך נמרוד

בבל בניית מגדל  להיות סמל לשלטון  את  לכך שהאדם  , שנועד  והוכחה  ורק האדם,  האדם 

 שולט בעולם.  

 ה וחרטומיומשה ואהרן מול פרע

 ! הרשע מאידך  נמרודאבינו מחד,   אברהםטוב לרע.  רואים אנו איזון בין ה 

בצד    חרטומיופרעה ובצד הקדושה, ואת    ואהרן משה  בגלות מצרים אנו רואים את   

ההסברהטומאה.   עצוזהו  ניסים  עשו  ואהרן  שמשה  שלמרות  הטבע,    מים,  שינוי  הרי  של 

,  תכנע באמונה, והסכים לצאת לעבר הר סינישלאחר שמונה מכות רק חלק קטן מהעם הש

ה זרה וסירבו לצאת ממצרים,  , רוב העם נשאר דבוק לעבוד. אבל רובכדי לקבל את התורה

 לכן במכת חושך כולם מתו ונקברו בלי רואה.  

 שקר נביאי עבודה זרה ו האמת מול נביאי –ת ראשון בבי

יותר מאוחרת  ישראל  תקופה  בארץ  עובדי  ,  זרהישנם  הסוגים,    עבודה  ישנם  מכל 

רק ארבעים  , שהנביאים הקדושיםבצד הטומאה.  ,  ונביאי שקר רבים  הבעל והאשרה - אינבי

הנביאים תקופות של    יספראנו רואים בלכן  תנ"ך, בצד הקדושה.  שמונה מהם מוזכרים בו

קופת אחאב. זהו  , כמו בתעבד עבודה זרהעם  כמעט כל הה וטהרה, לעומת תקופות שדושק

ופו  בסו"ע.  כפירה בב לבין    יתיתודת ה' אמב ק שהתחולל בין הקדושה לטומאה, בין ע באהמ
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ועל העם   ונגזר על בית המקדש שיחרב  ביומ)  שיגלה, בגלל של דבר, כוח הטומאה גבר  :  (א ט, 

 . עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים

שנההייתה    בבל  גלותזירת  ג הדור  אבל    . שבעים  לחזוררב סיחכמי  כן,  ו  אם  אלא   ,

נענו  ,"ה יסלק את היצר הרע של עבודה זרההקב בבית שני שוב אין אנו    .(א)סנהדרין סד,    הם 

ה מהעולם. בשיבת  ואה הסתלק . אבל, התוצאה הייתה, שגם הנבובדי עבודה זרהמוצאים ע 

י לבנות את  : חגי, זכריה ומלאכי, שהיו נצרכים כד ציון הגיעו רק שלושה משרידי הנביאים

, יצר  כוח הטומאהוון שלא יתכן ש . כי הסתלקותם, תמה תקופת הנבואה  ם עבית המקדש.  

כוח הקדושה   ואילו  יסולק,  זרה,  עבודה  ותמשיך התגלות השי"ת  שאר בתוקפויי הרע של   ,

אבות  )רמה לעשרה ניסים  , גהשינוי היה ניכר גם בבית המקדש, אותה קדושה נפלאהביאים.  לנ

ון הבורא על  כנס להר הבית ראה בעליל את שלטעשו בבית המקדש, עד שכל אדם שננש  (ה, ה

 יסים בבית המקדש נפסקו.  הטבע. אבל בבית שני, משעה שעבודה זרה נחלשה, גם הנ

שכל עוד שהיה קיים יצר הרע של  (  )פוקד עקרים, פ"ומצינו בדברי רבי צדוק הכהן ז"ל וכך  

שכן לעולם יש שיווי משקל    ' ה לעומת זה עשה האלקים'זכי    ,יתה כנגדו הנבואהיעבודה זרה ה 

ז"ל מרנא הגרכך כתב גם    .פשיתורה ח שאר בחי יבין כחות הקדושה והטומאה כדי שת   "א 

   . בטלה הנבואה  של עבודה זרה, צר הרעהי, כשהרגו את (אורו לסע"ר פ"לבבי)

 הצדיק מול אלכסנדר ורבו אריסטושמעון  – בית שני 

, כולל ישראל. בכל  כבש את כל העולם  ,אריסטו, שהיה תלמידו של  אלכסנדר מוקדון 

וסופים  ארץ ישראל. סוקרטס ואפלטון גדולי הפיל , זולת  מקום הוא השליט את תרבות יון

הגדירו  ם אריסטו, שהרמב"ם  ידבהישארות הנפש. תלמ ו  האמינו בקיומו של בורא עולםביון,  

הכחיש כל    "היוני אשר  : מכנה אותו (, חויקרא טז)הרמב"ן כפר בכל זה.  כגדול החכמים בעולם, 

סכנה גדולה  הייתה אפוא,  .  ", והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידו הרשעיםדבר זולתי המורגש לו

  לפני הפילוסופיה , מתוך רגש נחיתות,  רץ ישראל יכופף את ראשוודי הקטן באב היהשהיישו

אריסטו, העמיד השי"ת  אם כן, כנגד הטומאה הגדולה של תורת  הכפרנית.    האריסטוטלית

 ן הצדיק.  את שמעו

היה כהן גדול במשך ארבעים  )אבות א, ב(  כנסת הגדולה    שרידיהיה מ ש  קידצה  ןועמש 

היה    ת,חכמי הדורו. מבין כל  ב בית דין של הסנהדריןכיהן גם כאל גדלותו בתורה  שנה. בגל

ש  "הצדיק".  היחיד  בתואר  בתקופת  עוטר  במקדש  שהיו  קבועים  ניסים  על  מספרים  חז"ל 

עולה  )הקורבנות לה' ביום כיפור(  יק, היה גורל  "ארבעים שנה ששמש שמעון הצד  :(יומא לט, א)  כהונתו 

... והיה אש של  )כל הלילה(.. והיה לשון של זהורית מלבין... והיה נר מערבי דולק  בימין.)תמיד(  

 כה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים".  לחה בר מערכה מתגבר... ונשת
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ס  בן  הנח,  יראהמשורר  הצדיק,  שמעון  את  ראה  רב  אשר  דיוקן  הבאים  לדורות  יל 

ב השחר הבוקע  , כמו כוכצאתו מן הפרגודבעיני הקהל  ב  "מה יפה היה תוארו:  השראה שלו

קיש עם  בגלימתו  לבוש  המזבח  על  צעד  כאשר  הענן...  הבית  ומן  התמלא  עליו,  הקודש  טי 

 .(פרק נבן סירא, ) ביופיו"

ב החיובי מול הקוטב  את הקוט לכתוב ספר שלם, ולהראות  ,  יכלנו להאריךאמת  למען   

.  ידי המתרסני צוויון בעוצמתם הרוחנית של נושאי הדגל משבכל דור ודור ואת הש   שלילי ה

 אבל נסתפק  בדוגמאות אחדות מהמאות האחרונות.  

 תנועת ההשכלה  

"תנועת ההשכלה"  (1740)החל משנת ת"ק    אבי  כ ,  מתחילה להתעורר במערב אירופה 

, שהיה תלמיד חכם גדול שהתכתב בדברי תורה עם רבי  דלסוןמשה מנתנועה רואים את  ה

גם את התורה לגרמנית,  הוא תיר ים.  פי תרבות הגויאבל חש רגש נחיתות כל  , עמדין זצ"ליעקב  

, מאוחר  מתוך מטרה שהיהודים ילמדו גרמנית. התוצאה לא איחרה לבוא, כל בנותיו התנצרו

נכ משפחתו  וכל  התנצר  נכדו  גם  ישראל.  כלמ  הרת יותר  שמתחילה   ל  אבן  כמו  היה  הוא 

יהודי  ופתו לא היה כל מושג של  , שגוררת עמה אבנים לאלפים. עד תקורד ההרלהתדרדר במ

ומצוות. אבל המתבונן רואה, שבצידה המזרחי של אירופה,    -  'חילוני'   שאינו שומר תורה 

  – ת"נ    , שחי בשניםזצ"ל  הבעל שם טוב""אינה, החל לפעול מייסד תנועת החסידות  באוקר

.  "   "המגיד ממזריץ'י ר' בער זצ"ל המכונה  רב תו המשיך הקולאחר הסתל  .(1700-1760)כ  תק"

הרה,  וט   קדושה   ,, יראת שמיםורה, הרבה תה של עמי ארצותוסי כלוך אותנועה שהכניסה לת 

 ת. ושמחה בעבודת הבוי" 

, שתלמידו  ( 1720-1797נח תק-תפ)זצ"ל  הגאון מוילנאשתל "קורא הדורות" את כך במקביל  

אירה  , באותה תקופה, שממנה ה זצ"ל הקים את הישיבה הראשונה בעולם  ןמוולוז'ירבי חיים  

 התורה בכל אירופה.  

 תנועת ההשכלה ברוסיה 

את    'ארלס דרוויןרסם באנגליה ציפ(  1844)  בשנת תר"ד  תרבות הכפירה הלכה והעמיקה 

יפור הבריאה, כפי שהוא מופיע  בס   לערער את האמונה  א, שבוצא המינים"ספרו המפורסם "מ 

 בספר בראשית.  

זמן   הקומוניסטי"לונדון  בפורסם    (1848"ח  תר)באותו  קרל  "המניפסט  ידי  על  , שנכתב 

בגרמניה.מרקס,   רב  היה  שדודו  יהודי,  מומר  של  האנטי  בנו  הספרים  אחד  דתיים  -זהו 

בכלל, ולעם היהודי    בוז נוראי לתורת ישראלתהומית וב   הווי בשנא, שכולו רקיצוניים ביותרה

 . האתאיסטי  – וניסטי קומ עיון הא השורש לכל הרופרט. ה ב
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. המוביל הראשון היה  רב אירופה לוילנהמגיעה ההשכלה ממע  (1840) בסביבות שנת ת"ר  

  הכהן   םאד"בשם  לקח לו כינוי ספרותי  , ש( 1794-1878)  לבנזון   דבאברהם  קורס גדול, בשם  אפי

בצ ר"יש כעילוי .  נודע  מכן  ה  עירותו  לאחר  התורה,  בלימוד  קבלה  שקוע  הגיע  למד  משם 

ל'אחר' הפך  ואז  בתלחסידות,  כפר  ה.  יסודות  ובכל  קשה  ורה  ומדיח  למסית  והפך  אמונה, 

ל"ראש(  1846ו  "תר)  לימים  ביותר. וילנה"  הפך  מתלמידיו    .  משכילי  האפיקורסהאחד    יה ים 

  היסטוריים,   –סיפורים  , שחיבר  א, הסמוכה לקובנשנולד בסלבודקה (1808-1867)  אברהם מאפו

פעתם השלילית של הרשעים  הש דושה.  גד כל דבר שבקונאצה כנשכולם שנאה שבדה מליבו,   

 האלה, הייתה קשה ביותר. 

מאה החזקים שהתפתחו באותה תקופה.  פים על כוחות הטורטים נוסיכלנו להוסיף פ  

 בהם.  אבל הסתפקנו בבולטים ש

התבלט כגאון    זצ"ל שמילדותו  ישראל סלנטר"ת את רבי  כדי לאזן זאת, שלח השי 

, בנה וייסד את תנועת המוסר, ששמה דגש על התנהגותו האישית  ועילוי בתורה, לאחר מכן

ת  בשנים  ויהודי.  יהודי  כל  והחל  (1840-1848)תר"ח  -"רשל  בוילנה  ישיבה  כראש  שימש  הוא   ,

רבי  ,  גם תלמידיו רבי שמחה זיסל מקלםאלפי בני תורה.  ליה  שמשכה א  ,לפרסם את שיטתו

ו רוח חדשה  א מסלבודקא" זצ"ל, הפיח, הידוע בכינויו "הסבבלזר, רבי נתן צבי פינקליצחק  

 בציבור הליטאי.  

ראש  (, ששימש בתחילה כ...)  זצ"ל  צ'יקיסף דב סולובי יו    רביבתוך עולם הישיבות,   

ו י חמו נגד זרם ההשכלה  היה מגדולי הדור שללאחר מכן כרבה של בריסק,  שיבה בוולוז'ין 

,  , הוא זה שיצר מהפכה בשיטת הלימוד בעולם הישיבות זצ"ל  חיים מבריסקבנו רבי  חילון.  וה

 באור חדש.  את התלמודוהאיר   ללימודחיות  דבר שהכניס 

רה והמוסר, לבין  האמונה, התו  עולם  גדולי   שבין סיכום: רואים אנו שוב את האיזון   

 עולם הכפירה והאפיקורסות. מובילי  

 ארץ ישראל  

מהעלייהה  תרס"   השניה  חל  עול(1905)  הבשנת  פורקי  רבבות  להגיע  התחילו  אנטי  ,   ,

השמאל תנועות  מכל  החלדתיים,  "מפ   ,  שכונה  מתון,  בשמאל  וכלה    – "  יאבקומוניסטים 

פועלי ארץ ישראל. באותה תקופה, התנועה הקיבוצית שחרטה על דגלה את עקירת  מפלגת  

עצומה.  הדת,   בצורה  חו  הם התפתחה  יום  והנהיגו  כיפור,  וביום  בשבת  למחעבדו  ,  רתפש 

"עין חרוד",    ( 1921)הקיבוץ הראשון  בני  נבלות וטריפות, כולל חזירים.  וכמובן כל מאכלם היה 

,  תן כדת משה וישראל, למרות שזה גרם להם הפסד כספי גדול אופן עקרוני להתחסירבו ב

גילחו את הזקן  יישוב הישן" בירושלים מכל החוגים,  נדט הבריטי. רבים מבני "ה מתקציבי המ

מנהות,  והפא  להם  היו  לקיבוצים.  ועברו  התפילין  עוצמתיים:  נטשו את  מאוד  בן  יגים  דוד 
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ז'בו זאב  חזן,  יעקב  יערי,  כצנלסוןגוריון, מאיר  ברל  הם    (1948)בשנת תש"ח  ועוד.    טינסקי, 

היה המנהיג הבולט לפני    ן גוריון דוד בלהם, עוד יותר כוח ועוצמה.  שנתנה  הקימו את המדינה  

הקמת המדינה. הוביל ביד קשה מדיניות של דיכוי כל  כול, לאחר  ליט הכל יקום המדינה, והש

שבקדושה,   יהודים  דבר  כולם  שהיו  המזרח,  מארצות  החדשים  העולים  של  הדת  המרת 

ב"מעברות    תסטאליניסטיו. תוך הפעלת שיטות  הכפירה'- דתות, 'שומרי תורה ומצו,  מאמינים

 ומאה. זה בצד של הטכל   – ובמושבים החדשיםהעולים" 

רבינו  מר  איש ן  זצ"ל  רבי    – החזון  קרליץ  ישעיהו  ומופנם,  אד  –אברהם  סגור  ם 

ולילה, חיבר ספרים עצומים  עמל בתורה יומם  קיבל על עצמו עול תורה וקדושה,  שמילדותו  

כל ישיבות ליטא למדו את הספרים, איש לא    ,וין עליהם שם המחברונפלאים שיצאו מבלי שצ

  מתוך רצון עז להישאר עד סוף   ,עלה לארץ ישראל  (1933)תרצ"ג    והנה בשנתידע מי המחבר.  

חשף  ינצקי זצ"ל,  דז, רבי חיים עוזר גרו רבה של וילנא  ,אבל גדול הדור!  צדיק נסתר" "ימיו  

  , אמר שמזמן מרנא הגר"א לגדולי התורה בישראל. אחד מגדולי חכמי הדור, בעל כורחו,  אותו

   כמו החזו"א. גדול אדם לא היה  ז"ל

י השגחה עליונה לשמור על האיזון ולהוות מרכז כובד של  זצ"ל הוא שנשלח על ידן  מר

מין כאחד.  השמאל והיד כל עולם הרשע והשקר של תנועות ושה, אמת ואמונה, כנג תורה וקד 

וחלש,אכן,  ו חולני  אדם  מילדותו  שהיה  התורה  למרות  בני  את  להרים  לעודדם,  הצליח   ,

את גל הנשירה והזחילה  ! הוא, ולא אחר, עצר  ה" היחיד-ות ואת "גא לחזקם ולתת להם מחדש  

נחמת רגש  אל  וך  הכפיר יתות  הפיעולם  הצאבצעיר  חה.  עצומה   טהרה  ,ושהקד ן  י    ואמונה 

    ליונות התורה ובחשיבות עוצמתה. בע

, שהשואה היכתה בו בצורה קשה, והקים  זצ"ל שלמה כהנמןיוסף     בקם מו"ר הרכך 

בעולם הישיבות  למובילה  פוניבז' שהפכה  ישיבת  תורה  הובעקבותי   את  עוד מקומות  קמו   ,

 רבים שהאירו ומאירים את העולם באור נפלא.  

דולה  שעים, והיצירה הגכך אנו רואים בעליל, שאין איש זוכר את השמות של כל הר

 ה חיים לכל חי.  ושבק  כלכלית וחברתיתהגיעה לקריסה  ,  ץבוהקי    , אתשהם הציגו לכל העולם

 

ו  , כשאנ , ולא נגענו אלא באפס קצהוילה, הנושא ארוך מאודכפי שכתבנו בתח  סיכום:

חכמתו ית' שומר על איזון נפלא  מראים את השגחת הבורא בכל דור ודור ובכל שנה ושנה, שב 

 רה חופשית בכל עת ובכל שעה.  בין הטוב לרע, כדי לאפשר  בחי
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