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 אין סומכין על הנס

 

 ין לסמוך על הנס אא. 

נראית לו ממשית וקובעת, תוחמת את גבולות חייו, והיא המציאות  .האדם נטוע בעולמו הריאלי

האם מחויבים להאמין  ?בחיי האדםד כמה היא מתערבת ע, בנס. לעיתים הההשגחה מתערבת ב

ל בגורלה שגם לשחק תר ם מו, האלסכן עצמויחיד ואם מותר ל ?האם מותר לסמוך על זה ?בזה

  ?ולסמוך על הנס האומה כולה

 וגבולותיו אינם מוסכמים. יש לו פנים רבות, הנושא מורכב מאד, 

 ואירושלמי , בבליבב פיעולא מהכלל בלשון זו  ."אין סומכין על הנס"הלכה קובעת שה

והית, . שם במקום הקודש, בתוך המסגרת האלמקדשן האמור באת מז ולמד, אבל במדרשים

ה  :ה(' אבות ה) התרחשו ניסים קבועים ׁש. ֹלא ִהִפילָׂ דָׂ ֵבית ַהִמקְּ ה ִנִסים ַנֲעשו ַלֲאבֹוֵתינּו בְּ רָׂ ֲעשָׂ

ַחִים,  בְּ ֵבית ַהִמטְּ בּוב בְּ ָאה זְּ ֹלא ִנרְּ ם, וְּ ַשר ַהֹקֶדׁש ֵמעֹולָׂ ִריַח בְּ ֹלא ִהסְּ ַשר ַהֹקֶדׁש, וְּ ה ֵמֵריַח בְּ ֹלא ִאשָׂ וְּ

רּוַח ֶאת  ֵאַרע ֶקִרי ה הָׂ חָׂ ֹלא נָׂצְּ ה, וְּ כָׂ ִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַמֲערָׂ ׁשָׂ ֹלא ִכבּו גְּ יֹום ַהִכפּוִרים, וְּ דֹול בְּ ֹכֵהן גָׂ לְּ

ַתֲחִוי פּוִפים ּוִמׁשְּ ִדים צְּ ִנים, עֹומְּ ֶלֶחם ַהפָׂ ֵתי ַהֶלֶחם ּובְּ ֹעֶמר ּוִבׁשְּ סּול בָׂ א פְּ צָׂ ֹלא ִנמְּ ן, וְּ ׁשָׂ ם ַעמּוד ֶהעָׂ

ִחים,  וָׂ קֹום ֶׁשָאִלין רְּ ם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהמָׂ ֹלא ָאַמר ָאדָׂ ם, וְּ ַלִים ֵמעֹולָׂ ב ִבירּוׁשָׂ רָׂ ַעקְּ ׁש וְּ ֹלא ִהִזיק נָׂחָׂ וְּ

ַלִים  . ִבירּוׁשָׂ

ואף על פי שהתרחשו במקדש ניסים דבר יום ביומו, לא סמכו עליהם. האדם אחראי על מעשיו 

תנאי המציאות שלו. אין סומכין על הנס, אלא ומחדליו, הוא מצווה לעבוד את ה' בכל כוחו, לפי 

הריהו אנוס, ו'אונס יש לבצע את הדברים באופן מעשי ריאלי, וכאשר הם למעלה מיכולתו 

 : רחמנא פטריה'

עשו שלחנות של שיש ללחם הפנים ולא של כסף, מפני שהכסף מרתיח ויתקלקל הלחם א. 

, שעדיין (א א ורש"י"יומא כ)ו כסידורו שעליו, ואף על פי שנס גדול נעשה בלחם הפנים שסילוק

כלומר אין סומכין על הנס חם הוא כשמסלקים אותו, מכל מקום אין מזכירין מעשה נסים, 

. ועי' רש"י שםקרבן העדה ו ירושלמי שקלים פ"ו ה"ג) ועושין הכל שלא יתעפש בדרך הטבע

א יתעפש, שאין ד א ד"ה משום איעפושי, שעשו קנים בין מערכות לחם הפנים של"שבת קכ

  .(סומכין על הנס

לא היו מניחין לכהן גדול שיאכל בערב יום הכפורים דברים המביאים לידי קרי, ואף על פי ב. 

ולא מן " (:"דהירושלמי יומא פ"א  .אבות פ"ה מ"ה)שלא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים 

ופ' הפנ"מ טז.  'דברים ו)על שם לא תנסון"  :א"ר אבין ?המקדש הן הניסים שהיו נעשין בבית

 .מקור האיסור הוא הפסוק: לא תנסו את ה' אלהיכם (הנס וקר"ע שם משום דאין סומכין על

  ולא סמכו על הנס. ,מתקינין כהן אחר לכהן גדול ביום הכפורים שמא יארע בו פסולוכן: 
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שלא לא נעלו הדלתות שבנעילת דלתות העזרה בערב פסח, נחלקו אמוראים: אביי סובר ג. 

פסחים ) "סמכינן אניסא ולא ,נועלין תנן"אמר יכנסו כולם בבת אחת, שמעצמן ננעלו בנס, ורבא 

 . (רמב"ם קרבן פסח פ"א הי"א) . הלכה כרבא(ד ב"ס

ב ב, ורש"י שם: בזכות "פסחים מ) כשהיו מביאים נסכים מיהודה לא היה יינם מחמיץד. 

החמיץ לו, לפי שאין  -סכים שאם החמיץ היין מכל מקום היו מתנים עם מספקי היין לנ (,הנסכים

 -שקלים סופ"ד. תוס' יום טוב דמאי פ"א מ"א. ועי' תשב"ץ ח"ג סי' לז קלה )סומכין על הנס 

 .(קלז בענין הנסים שבמקדש

האדם הוצב בעולם הזה ומצווה להתנהל בתוך מסגרתו. האחריות עולה פה הקביעה הבסיסית: 

די חובתו על ישמים ולצאת ה אל התועליו, ואיננו יכול לגלגל א ומצוותיו מוטלת לקיום חובותיו

תגלגלו המלאכה לגמור' ואין זה מעניינו כיצד י וכאשר אין הדברים ביכולתו, 'לא עליו ידי נס.

 הדברים הלאה.

גם בענייני חולין אדם אינו יכול לסמוך על כך שיקרה לו נס ויצליח. הוא רשאי לעשות בשלו 

ממונו ולהפסיד, אבל אל לו לצפות לנס. בוודאי אסור לו להכניס את עצמו כרצונו, לסכן את 

"ונשמרתם מאד משום  ,לסכנהאת עצמו ס יהכנבסכנת חיים בגלל נס, שהרי אדם מוזהר שלא ל

ב"ם רוצח ושמירת "רק השמר לך ושמור נפשך מאד" )רמ שוםאו מ ,לנפשותיכם" )דברים ד' טו(

 הנפש פי"א ה"ד(. 

 להשיג את מטרותיו:  ויפעל בדרכים ריאליות ויתגונן דם שיזהרעל כן ראוי לא

וכן פחד יעקב אבינו  .על הבטחת האל שהבטיחו, כי אמר שמא יגרום החטא)אברהם( לא סמך "

וכן ראוי לכל צדיק שלא יסמוך במקום סכנה על הנס וישמור עצמו בכל  .אחר הבטחת האל

וכן ראינו  ...מפחד תמיד )משלי כ"ח( אשרי אדם :ועל זה אמר שלמה .תחבולה אשר יוכל

א -"ושמע שאול והרגוני" )שמואל :שמואל הנביא כשהלך בשליחות האל ופחד משאול, ואמר

"עגלת בקר תקח  :אל תפחד כי לא יהרגך, אבל אמר לו :וגם האל שבח פחדו ולא אמר לו .ט"ז(

יק שיעשה כן ולא צד וכן ראוי לכל .והודה לו כי טובה היתה מחשבתו שהיה מפחד ,בידך"

  (.בראשית י"ב יב רד"ק" )יבטח על הנס

יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה, " (:ז ה"קטה יורה דעהרמ"א הביא זאת כהלכה קבועה )

ולכן אסור לילך בכל  .לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסורויש  ,כי סכנתא חמירא מאיסורא

וכל  ...וכן אסרו לשתות מים מן הנהרות בלילהו יחידי בלילה, אמקום סכנה כמו תחת קיר נטוי 

ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל  .ום סכנה, ושומר נפשו ירחק מהםאלו הדברים הם מש

 ."כיוצא בזה

 

 איסוררק בגלל מה שהוא גורם לעצמו, אלא  ננויצמו, אדם לסכן עאלסור יאה. ה'א תנסו את ל

נס, מנסה בכך את קונו ומעמיד אותו כביכול מתוך תקווה ל . אדם שמכניס עצמו לסכנהמיעצ

 (. דברים ו')' אלהיכם ה'א תנסו את עובר על האיסור: 'לו(. כ"גהכוזרי מאמר חמישי במבחן )
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רנו וכבר הזהי …"אין ראוי לאדם להכנס בסכנות בבטחונו על גזירת הבורא וישתה סמי המות

חובות ) יכם כאשר נסיתם במסה"טז( "לא תנסו את ה' אלוק הכתוב מזה במה שאמר )דברים ו'

  .(בראשית י"ב יב רד"ק. ראה גם הלבבות שער הבטחון פרק ד'

שיהיה לו טוב. לאדם המאמין  הובטח אול, 'אין רצון השם לעשות נסים לכל אדם ובכל עת'

  (:טז 'דברים והרמב"ן ), בין אם יהיה לו טוב או רע האמיןעליו ל

שלא תאמר, אם יש ה' בקרבנו לעשות  ,שר נסיתם במסהפירוש כא ',לא תנסו את ה' אלהיכם"'

כי הכוונה  .לנו נסים, או שנצליח בהיותנו עובדים לפניו ונשבע לחם ונהיה טובים, נשמור תורתו

 ,שם כך היתה, שאם יראו שהשם יתן להם מים בנס מאתו ילכו אחריו במדבר ואם לא יעזבוהו

אותות ובמופתים כי משה נביא השם ודבר ה' כי אחרי שנתאמת אצלם ב .ונחשב להם לעון גדול

רק השם  ,בפיהו אמת, אין ראוי לעשות עוד שום דבר לנסיון, והעושה כן איננו מנסה הנביא

כי אין ראוי  .ולכך אסר לדורות לנסות התורה או הנביאים .לדעת היד ה' תקצר ,יתברך הוא מנסה

רצון השם לעשות נסים לכל אדם  לעבוד השם על דרך הסתפק או שאלת מופת ונסיון, כי אין

ובכל עת, ואין ראוי לעבדו על מנת לקבל פרס, אלא אולי ימצא בעבודתו ולכתו בדרכי התורה 

וראוי שיקבל הכל במשפט צדק, ולא כאשר אמרו אוילי עמנו )מלאכי ג יד( וכי  ,צער ואסון

 ."הלכנו קדורנית מפני ה'

לשם שמים סתכן מאדם אם  ,גם את ההיפך ך מכאן אפשר להסיקסור לאדם לנסות את ה', אא

)של אשר לסכנה : "ולכפרת עוונותיו, בלי לצפות לנס ובידיעה ברורה שיינזק, אין בכך איסור

דומה היא יותר לסכנה  ,'אלהיכם ה'לא תנסו את 'ביבשה ובים אינה בגדר העולים לארץ( 

אם האיש העולה לארץ ו .שמסתכן למשל הסוחר הנודד למרחקים מתוך תקוה להרויח בסחורתו

יש לו התנצלות  ,ישראל מכניס עצמו לסכנות גדולות יותר מפאת תשוקתו ותקותו לכפרת עוונות

וגמר  ,לאחר שעשה חשבון הנפש והודה על החיים שנתנו לו עד היום ,על שימו את נפשו בכפו

אלוה מכל ואם יזכה כי יצילהו ה .בלבו להסתפק בהם ולהקדיש שארית ימיו לעשית רצון אלהיו

כי רב עוונותיו נתכפרו לו  ,ואם יאבד בעוונותיו ימצא ספוק בידיעה ,יודה וישבח ,הסכנות

אם למען  ,יודע הוא כי דרכו זאת טובה מדרך האנשים המסכנים נפשותם במלחמה .במותו

אכן קלה הסכנה שסכן הוא  .יזכירום בשירי הגבורה והנצחון או בגלל השלל הגדול אשר יקחו

מתוך תקוה כי יהיה להם חלק  ,אף מזו שנסתכנו בה האנשים היוצאים למלחמת מצוהאת נפשו 

 " )כוזרי, חתימת הספר(.לעולם הבא

 

 . מרכזיות הנס במקראב

מיציאת מצרים  ,מאידך גיסא הנס תופס מקום מרכזי במקרא, והכתוב מייחס לו חשיבות רבה

 . האוולאורך תקופת הנב

כך יש לנסים סדר גם כן. כי הנסים  ,נוהג על פי טבעו כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר"

כי  ...בעולם, במה שיש לעולם קשור וחבור והתאחדות עם העולם הנבדל, ויש לזה סדר מסודר
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כשם שראוי לעולם להיות נוהג על פי טבעו והנהגתו, כך ראוי לישראל במה שהם דבקים בעולם 

 . (הקדמה שניה ,גבורות השם" )הנבדל שיהיו להם נסים מסודרים

הנס ציב את וממשמים, ברור ביא מסר אלוהי מהנביא תקופה זו מתייחדת בגילוי שכינה מופתי, 

היה  העםו זקיה לא להיכנע במצור סנחריב.ישעיהו אמר לחלעם 'ויסעו', משה אמר . מווקמב

צו אחרי הללכת , אמונה וכוח עמידה גלותל אכנע למראה עיניו ולפחדו הטבעי אללהילא ך צרי

ע הברכה והניסים מתפזר לכל עבר. בעולם כזה של נס המציאות הריאלית נמחקת, ושפ האלוהי.

 האדם נתבע לבטוח בקונו, ולהאמין שהוא משגיח עליו ויכול להושיעו בכל עת ובכל שעה. 

כּואבות האומה סבבו בעולם עוין, כאשר מלווה אותם השגחה אישית מופתית רצופה:  ַהלְּ  ַוִיתְּ

ה גֹוי ֶאל ִמגֹוי כָׂ לָׂ ם ִהִניחַ  ֹלא .ַאֵחר ַעם ֶאל ִמַממְּ ם ָאדָׂ קָׂ ׁשְּ עָׂ ִכים ֲעֵליֶהם ַויֹוַכח לְּ לָׂ עּו ַאל .מְּ י ִתגְּ ִׁשיחָׂ  ִבמְּ

ִביַאי ִלנְּ ֵרעּו ַאל וְּ  . 1תָׂ

באופן רוחני פעולותיו את חכמים הציגו , ואברהם אבי האומה יצא למלחמה בארבעת המלכים

  :2בנסבשכינה ו בביטחון מוחלט ,גם במלחמה ,ותלו את הכול

 . 3"לא בזין ולא במגן אלא בתפילה ובתחנונים"

"ומי עשה כל המלחמות? אפשר בשמונה עשר ושלש מאות נלחם כנגד כולם? אמר ר' יוחנן בנו 

של ר' יוסי והלא לא היה עמו אלא עבדו אליעזר, שכן עולה חשבונו, ומי עשה כל המלחמות? 

יני. שב ואני עושה לך מלחמה. וכן הוא אומר למשיח: והוכן בחסד הקב"ה. שאמר לו: שב לימ

כסא ויש עליו באמת. אמר הקב"ה: הוא ישב ואני אעשה מלחמה, לכך: וישב עליו באמת. ומה 

 . 4עלינו לעשות? לקרות ולשנות בתורה שנקראת אמת"

משמעותי לא זו בלבד שהכוח הצבאי אינו הגורם היחיד הקובע במלחמה, אלא שאיננו גורם 

כלל, והמלחמה היא התגוששות רוחנית המתנהלת במישור אחר לגמרי. כך השמיע אלישע 

א ַאל ַוֹיאֶמרלנערו:  נּו ֲאֶׁשר ַרִבים ִכי ִתירָׂ ם ֵמֲאֶׁשר ִאתָׂ ַפֵלל. אֹותָׂ ע ַוִיתְּ ַקח ה' ַוֹיאַמר ֱאִליׁשָׂ  ֶאת נָׂא פְּ

                                                 
 טו.-יג ה"ק תהלים 1
וכד שמע אברם , "מזכיר את הכנותיו של אברהם אבל רואה בהן הכנות שוואד "ד י"בראשית יתרגום יונתן  2

ובחר מנהון ית  ,ולא צבו למהלכה עימיה .ארום אשתבי אחוי וזיין ית עולימוי דחניך לקרבא מרבייני ביתיה

". וכן בבראשית רבה מ"ג ב'. "וירק את דהוה מתיל בגבורתיה ככולהון תלת מאה ותמנסר ,אליעזר בר נמרוד

מרו: חמישה מלכים לא יכלו לעמוד בהם ואנו יכולים חניכיו ר' יהודה אומר: הן הוריקו פנים כנגד אברהם, א

לעמוד בהם?". ריש לקיש בשם בר קפרא: אליעזר לבדו היה ששמו של אליעזר )בגימטריא( י"ח ושלוש מאות" 

)ויקרא רבה כ"ד ד'(. גם שלוש מאות ושמונה עשר נערים אינם כוח חזק דיו כדי להכריע את ארבעת המלכים 

ם לאירוע דימוי וחזות טבעיים, היציאה למלחמה בלעדיהם באה להבליט את הנס, המנצחים, אבל הם מעניקי

 את המלחמה ניהל אברהם לבדו.  
 ויקרא רבה כ"ח ד'. 3
 שוחר טוב ק"י. 4
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ֶאה ֵעינָׂיו ִירְּ ַקח וְּ א ַערַהנַ  ֵעיֵני ֶאת ה' ַוִיפְּ ִהֵנה ַוַירְּ ר וְּ הָׂ ֵלא הָׂ ֶרֶכב סּוִסים מָׂ ִביֹבת ֵאׁש וְּ ע סְּ צריך  .5ֱאִליׁשָׂ

  לפקוח את עיני הבשר ולראות את המסתתר מאחורי הדברים, ואז תיגלה המציאות האמתית.

כבר בהופעתו הציבורית הראשונה, שם צרף לה גם עמדה חינוכית:  הביע אמונתו הגדולה דוד

וִ  ַוֹיאֶמר ִתי ֶאל דדָׂ ִלׁשְּ ה ַהפְּ א ַאתָׂ ֶחֶרב ֵאַלי בָׂ ִכידֹון ּוַבֲחִנית בְּ ָאֹנִכי ּובְּ א וְּ ֵׁשם ֵאֶליָך בָׂ אֹות ה' בְּ בָׂ  ֱאֹלֵהי צְּ

כֹות ֵאל ַמַערְּ רָׂ תָׂ  ֲאֶׁשר ִישְּ ָך ַהֶזה ַהיֹום. ֵחַרפְּ ַסֶגרְּ יִָׂדי ה' יְּ ִהִכיִתָך בְּ ָך ֶאת ַוֲהִסֹרִתי וְּ ֶליָך ֹראׁשְּ נַָׂתתִ  ֵמעָׂ  יוְּ

ִתים ַמֲחֵנה ֶפֶגר ִלׁשְּ עֹוף ַהֶזה ַהיֹום פְּ ַמִים לְּ ַחַית ַהשָׂ ָאֶרץ ּולְּ עּו הָׂ ֵידְּ ל וְּ ָאֶרץ כָׂ ֵאל ֱאֹלִהים ֵיׁש ִכי הָׂ רָׂ ִישְּ . לְּ

עּו ֵידְּ ל וְּ ל כָׂ הָׂ ֶחֶרב ֹלא ִכי ַהֶזה ַהקָׂ הֹוִׁשיעַ  ּוַבֲחִנית בְּ ה ה'לַ  ִכי ה' יְּ מָׂ חָׂ נַָׂתן ַהִמלְּ ֶכם וְּ  .6יֵָׂדנּובְּ  ֶאתְּ

רּוְך ה' ַחי ראה בהצלחתו חסד אלוהי והודה עליו:דוד  יָֻׂרם צּוִרי ּובָׂ ִעי צּור ֱאֹלֵהי וְּ ֵאל .ִיׁשְּ  ַהֹנֵתן הָׂ

ֹמת קָׂ ֵתִני ַעִמים ּומֹוִריד ִלי נְּ י ּומֹוִציִאי. ַתחְּ בָׂ ַמי ֵמֹאיְּ ֵמִני ּוִמקָׂ רֹומְּ ִסים ֵמִאיׁש תְּ  .7ַתִציֵלִני ֲחמָׂ

 ו כנס גמור: הוא תאר את הצלת

א ִלי ַבַצר רָׂ ֶאל ה' ֶאקְּ א ֱאֹלַהי וְּ רָׂ ַמע ֶאקְּ לוֹ  ַוִיׁשְּ ִתי קֹוִלי ֵמֵהיכָׂ עָׂ ַׁשוְּ נָׂיו וְּ ָאזְּ ַעׁש. בְּ גָׂ ַעׁש ַוִיתְּ ָאֶרץ ַוִתרְּ  הָׂ

דֹות ַמִים מֹוסְּ זּו ַהשָׂ גָׂ ֲעׁשּו ִירְּ גָׂ ה ִכי ַוִיתְּ רָׂ ה. לוֹ  חָׂ לָׂ ן עָׂ ׁשָׂ ַאפוֹ  עָׂ ֵאׁש בְּ ִלים אֵכלתֹ  ִמִפיו וְּ ֲערּו ֶגחָׂ  .ִמֶמנּו בָׂ

ַמִים ַוֵיט ֶפל ַוֵיַרד ׁשָׂ יו ַתַחת ַוֲערָׂ לָׂ ַכב. ַרגְּ רּוב ַעל ַוִירְּ ֹעף כְּ א ַויָׂ ֵפי ַעל ַוֵירָׂ ֶׁשת .רּוחַ  ַכנְּ יו ֹחֶׁשְך ַויָׂ ִביֹבתָׂ  סְּ

ַרת ֻסכֹות ֵבי ַמִים ַחׁשְּ ִקים עָׂ חָׂ דוֹ  ִמֹנַגּה .ׁשְּ ֲערּו ֶנגְּ ֵעם .ֵאׁש ַגֲחֵלי בָׂ ַמִים ִמן ַירְּ יֹון ה' ׁשָׂ ֶעלְּ . קֹולוֹ  ִיֵתן וְּ

ַלח ִפיֵצם ִחִצים ַוִיׁשְּ ק ַויְּ רָׂ ֹהם בָׂ אּו .ַויָׂ לּו יָׂם ֲאִפֵקי ַוֵירָׂ דֹות ִיגָׂ ַגֲעַרת ֵתֵבל ֹמסְּ ַמת ה' בְּ . ַאפוֹ  רּוחַ  ִמִנׁשְּ

ַלח רֹום ִיׁשְּ ֵחִני ִממָׂ ֵׁשִני ִיקָׂ ִבי יֵלִניַיצִ . ַרִבים ִמַמִים ַימְּ ז ֵמֹאיְּ ַאי עָׂ צּו ִכי ִמֹשנְּ  .8ִמֶמִני ָאמְּ

מצרתו. אמונתו הדוקה  המתפלל החסיד פונה בספר תהלים בתחינה אל קונו ומצפה לישועה

הכוחות ואין כוח בעולם זולת השכינה, 'אין עוד מלבדו', שמונה מוחלטת וממשית. זו א

ומשנה את המתחולל נסי המהפך הו. ת פניהא אינם אלה שקובעים ,המופיעים לעינינו במציאות

 ה, אלא המובן מאליו. התערבות מופתית חריג ננואי יםדברפני ה

 :כזושל אמונה מוחלטת  תפיסה רוחנית פנימית שלמה יםמזמורי תהילים מעצב

א. האדם משקיע את מאמציו במעשים ריאליים, אולם אין להם תוחלת ומשמעות בלי סיוע 

לּו בֹונָׂיו בוֹ ֹלא יִ  ה'ִאם אלוהי.  מְּ א עָׂ וְּ ֶנה ַבִית ׁשָׂ ַקד ה'ִאם  ,בְּ א ׁשָׂ וְּ ר ִעיר ׁשָׂ מָׂ )תהילים  ׁשֹוֵמר ֹלא ִיׁשְּ

 ה' ַעל גֹול (:ה)תהלים ל"ז  אל ההשגחה שתגאל אותו בדרכה שלה . על האדם לפנותא( ז"קכ

ֶכָך ַטח ַדרְּ יו ּובְּ לָׂ הּוא עָׂ  .ַיֲעֶשה וְּ

היא יכולה לחלץ באחת את הצדיק מן המיצר. הצדיק ב. הישועה לא תלויה באמצעים ובזמן, 

ה הולך לישון מיואש וחסר תקווה ובבוקר קם ומוצא שבעייתו נפתרה: ה' י ַרבּו מָׂ רָׂ ִמים ַרִבים צָׂ  קָׂ

י לָׂ ִרים ַרִבים. עָׂ ִׁשי ֹאמְּ ַנפְּ ה ֵאין לְּ תָׂ ׁשּועָׂ ה ֵבאֹלִהים לוֹ  יְּ ה. ֶסלָׂ ַאתָׂ ֵגן ה' וְּ בֹוִדי ַבֲעִדי מָׂ . ֹראִׁשי יםּוֵמִר  כְּ

א ה' ֶאל קֹוִלי רָׂ ׁשוֹ  ֵמַהר ַוַיֲעֵנִני ֶאקְּ דְּ ה קָׂ ִתי ֲאִני. ֶסלָׂ ַכבְּ נָׂה ׁשָׂ ִאיׁשָׂ ֵכִני ה' ִכי ֱהִקיצֹוִתי וָׂ מְּ  .9ִיסְּ

                                                 
 .יז-טז' ו ב-מלכים 5
 מז.-מהא י"ז -שמואל 6
 מט.-מזב כ"ב -שמואל 7
 יח.-ז ב"כ ב-שמואל 8
 .בתהלים ג'  9
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שהטיל הרשע הייתה  שהאימה מתגלה שבדיעבד, לאחר התערבות ההשגחה,בהסתכלות ג. 

עֹוד: כוח להזיק, ומלכתחילה לא היה לו מופרכת ַעט וְּ ֵאין מְּ ע וְּ ׁשָׂ תָׂ  רָׂ בֹוַננְּ ִהתְּ קֹומוֹ  ַעל וְּ ֵאיֶננּו מְּ . וְּ

ׁשּו ַוֲענִָׂוים גּו ָאֶרץ ִיירְּ ַענְּ ִהתְּ לֹום ֹרב ַעל וְּ  .10ׁשָׂ

תקיא אותו לבסוף, ותענוש עצמה המציאות , מיותר להתעמת עם הרשעלשקר אין רגלים וד. 

חּו ֶחֶרבאותו במעשיו שלו:  תְּ ִעים פָׂ ׁשָׂ כּו רְּ רְּ דָׂ תָׂ  וְּ ַהִפיל םַקׁשְּ ִני לְּ יֹון עָׂ ֶאבְּ בֹוחַ  וְּ ֵרי ִלטְּ ֶרְך ִיׁשְּ ם. דָׂ בָׂ  ַחרְּ

בֹוא ם תָׂ ִלבָׂ ם בְּ תֹותָׂ ַקשְּ נָׂה וְּ ַברְּ  .11ִתשָׂ

לא מתאווה לשינוי החיים מתחילה ועד סוף הם נס אחד גדול. המתפלל ש ,תפיסה כוללתזו 

ואינו כפוף חה, מאמין באופן שלם בהשגהוא  .מאמין שהכול מן השמים אבל סדרי בראשית,

איננו עובדה נתונה. האדם פונה תולדת ריחוקו מאלוהיו והוא מצבו הקשה  למציאות החומרית.

ה שוהופעת השכינה. אלא שהוא ע תא רוצהאת חידוש הקשר והארת פנים, הוא  מבקשאל קונו ו

 אבלבדברים החשובים לו באותו רגע, הוא פורט את צרכיו ומבקש ישועה.  ,בלשונו שלוזאת 

עיקר חשיבות התפילה איננה קבלת התוצאה המבוקשת, אלא עצם פתיחת הלב. זו מציבה את 

שזו טרם התרחשה  משבח את בוראו על ישועתו, אףכבר בתוך הגאולה, והוא כבר האדם 

ה: 12במציאות י ה' ֲעֵנִני ַהִביטָׂ ה ֱאֹלהָׂ ִאירָׂ ֶות ִאיַׁשן ֶפן ֵעיַני הָׂ ִבי ֹיאַמר ֶפן. ַהמָׂ לְּ  ֹאיְּ כָׂ ַרי ִתיויְּ  ִכי יִָׂגילּו צָׂ

ָך ַוֲאִני. ֶאמֹוט דְּ ַחסְּ ִתי בְּ ַטחְּ ֶתָך ִלִבי יֵָׂגל בָׂ ה ִביׁשּועָׂ ִׁשירָׂ ַמל ִכיה' לַ  אָׂ י גָׂ לָׂ  .13עָׂ

 

 

 צמצום מעמד הנס. ג

מסייגת את מקומו של הנס במקרא. ההשגחה חוזרת ובחינה מדוקדקת יותר של הכתוב אלא ש

מלחמת אברהם ים. פלאיו לא אירעו להם ניסים גלויים הדריכה את חיי האבות, אבל בפועל

ִמי ֵהִעיר : ב( א"מ)ישעיהו עליה אמר  חכמיםולקבלת מעשה גבורה.  היאבארבעת המלכים 

ר חַ  פָׂ דְּ ִיֵתן ֶכעָׂ ִכים ַירְּ לָׂ נָׂיו גֹוִים ּומְּ פָׂ לֹו ִיֵתן לְּ ַרגְּ ֵאהּו לְּ רָׂ ח ֶצֶדק ִיקְּ רָׂ תִמִמזְּ ף ַקׁשְּ ַקׁש ִנדָׂ בֹו כְּ הרי  .וֹ רְּ

רמא כעפרא "שהניף את חרבו וקשתו על ימין ועל שמאל והציל את לוט מידי בני עוולה. 

ואת קשתו נתן מרבה  ,, נתן את חרבו ועשה חללים רבים כעפר)תרגום יונתן( קטולין קדם חרביה

                                                 
 יא.-יתהלים ל"ז  10
 טו.-ידל"ז  תהלים 11
ֶזה ֵמת.  ':הפרק משנה ברכות  12 אֹוֵמר, ֶזה ַחי וְּ ַפֵלל ַעל ַהחֹוִלים וְּ יָׂה ִמתְּ א, ֶׁשהָׂ יו ַעל ַרִבי ֲחִנינָׂא ֶבן דֹוסָׂ לָׂ רּו עָׂ ָאמְּ

ה יֹוֵדעַ  רּו לֹו, ִמַנִין ַאתָׂ ֻקבָׂ ? ָאמְּ ִפי, יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא מְּ ִתי בְּ ִפלָׂ ה תְּ גּורָׂ ֶהם, ִאם ׁשְּ או, יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ָאַמר לָׂ ִאם לָׂ ל וְּ

ף ֹטרָׂ  .מְּ
 ו.-ד ג"י תהלים 13



7 

 

הוא השתמש בטכסיסי מלחמה ידועים, ניצל את גורם (. רש"י) הרוגים ונופלים כקש נדף

  .14יתרונותיה של לוחמת לילה, באמצעותם הפך כוחם של המעטים לגדול ועצוםההפתעה ואת 

באופן ריאלי. אברהם פעל במסגרת העולם וחוקיו, ולא התכוון התנהגותו את גם הזוהר פירש 

כלל להילחם בארבעת המלכים. הוא לא יזם את בוא הנס ולא סמך עליו. השכינה היא שחוללה 

הלך הזה ורדף אחרי המלכים. כך הובילה אותו השכינה אל נס שלא מדעתו, והוא השתלב במ

 הניצחון:

באתר דנזקא  :כי לא בכח יגבר איש, דאיהו ואליעזר הוו בלחודייהו. רבי יצחק אמר, והא תנינן"

שכיח לא יסמוך בר נש על ניסא, ולא הוה אתר דנזקא אשתכח כהאי, דאברהם אזיל בתר חמשה 

  ?אמלכין למרדף בתרייהו ולאגחא קרב

אמר רבי יהודה, כד אזיל אברהם להאי, לא אזל לאגחא קרבא, ולא סמך על ניסא, אלא צערא 

דלוט אפקיה מביתיה, ונטיל ממונא למפרק ליה, ואי לאו, דימות בהדיה גו שביה, כיון דנפק, 

חמא שכינתא דנהרא קמיה, וכמה חילין סחרניה, בההיא שעתא רדף בתרייהו, וקב"ה קטיל לון, 

 ".שעים בחשך ידמוהה"ד ור

)שהוא ואליעזר היו לבדם. ר' יצחק אמר: והא שנינו במקום שהנזק מצוי אסור לאדם לסמוך על 

הנס ולא היתה סכנה מרובה  כאותה שעה שאברהם רדף אחרי חמשת המלכים להילחם בהם.  

ונטל כסף לפדותו ואם לא יצליח חשב למות עמו בשביו. אך כיוון שיצא ראה שכינה מאירה 

 .(ב ב"א קי"הר חזו פניו וצבאות של מעלה מקיפין אותו. באותה שעה רדף אחריהם...ל

ודבקותו נבחנו ונצרפו פעמים רבות דווקא בכך שלא התרחשו לו ניסים. כניעתו  אברהם אמונת

 לרצון ה' התבררה כאשר ההשגחה לא גוננה עליו אלא תבעה ממנו:

 נגליתי פעמים כמה הרי! משתכחין ולא יןדאבד על חבל: )למשה( הוא ברוך הקדוש לו אמר"

 אמרתי. שמך מה לי אמרו ולא, מדותי על הרהרו ולא, שדי באל ויעקב יצחק אברהם על

 ולא - שרה את לקבור מקום בקש, 15אתננה לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום :לאברהם

 הזאת בארץ ורג :ליצחק אמרתי. מדותי על הרהר ולא, כסף שקל מאות בארבע שקנה עד, מצא

 ויריבו :שנאמר, מריבה שעשו עד מצאו ולא לשתות מים עבדיו בקשו, 16ואברכך עמך ואהיה

 אתה אשר הארץ :ליעקב אמרתי. מדותי אחר הרהר ולא - המים לנו לאמר יצחק רעי עם גרר רעי

 הרהר ולא - קשיטה במאה שקנה עד, מצא ולא אהלו לנטוע מקום ביקש, 17אתננה לך עליה שכב

 . 18"מדותי אחר

                                                 
שחינכם פעמים רבות במלחמה. וירדף  -שנתן להם כלי מלחמה, כטעם והרק חנית. חניכיו  –"וירק את חניכיו  14

לתחבולה, כדי שיחשבו שקמו כל הסביבות  –במרוצה, לבוא עליהם פתאם. ויחלק עליהם לילה  –עד דן 

 גם זה מתחבולות, שלא יראו היותם מעטים" ספורנו. –לילה עליהם. 

 .ג"י בראשית 15
 .ו"כ בראשית 16
 .ח"כ בראשית 17
  .א א"קי סנהדרין 18
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דרך רצופה מדבר בוהוביל אותם בגדולים ומופלאים, הוציא את ישראל ממצרים בנסים משה 

אך המלחמות הגדולות המפורשות בתורה על כיבוש הארץ, מלחמת עמלק, מדין,  נסים.

מלחמות סיחון ועוג, גם מלחמות יהושע אחר כך, כמעט ואין בהן ניסים גלויים, אלא הן 

עם בכלים צבאיים. העם חוזר אפוא מן המדבר אל המציאות הנורמאלית, מתנהלות על ידי ה

 כאשר הסיוע והנס האלוהי טמונים ומוסתרים בתוכה.

הקרבות התנהלו על ידי בני אדם אך הלל על ההופעה האלוהית במלחמותיו, דוד שר שיר 

תרון על המקנה למעז ולמפתיע י שיקול דעת, בהיגיון צבאי,באופן רציונאלי ו ובחרבותיהם

 את יד ההשגחהאה הוא בגדולתו רש אאל. דוד לא ציפה לנסים אלא לסייעתא דשמיאאויבו. 

 מן השמים.  הת ישירהתערבוכ ,בתוך המהלך הטבעי

דוד ידע לא רק לפעול, לפרוץ ולתקוף בהדרכת השכינה, אלא גם לעצור ולבלום. הוא ביטל את 

. באמצעות המשבראפילו אליו גחה מתגלה ההש. 19מוחלטת בצייתנות עצמו לחלוטין לפני קונו

 א נענש על חטאיו:ו, והאיננו קורה נסבחן האמונה הוא דווקא בשעת הסתר פנים, כאשר המ

ֶאה הה'. ַהִנחּו לֹו ִויַקֵלל ִכי ָאַמר לֹו  ֵעיִני 'אּוַלי ִירְּ ֵהִׁשיב ה בְּ תֹו ַהיֹום ַהֶזה 'וְּ לָׂ ה ַתַחת ִקלְּ  ִלי טֹובָׂ

אמונתו הבשלה של דוד התגלתה דווקא כאשר הבין שההשגחה לא יב(. -יא ז"ב ט-שמואל)

 ַוֹיאֶמרתופיע ולא תתגלה להצילו. ואף על פי כן הדבר לא פגם באמונתו אלא רק העמיק אותה: 

דֹוק ַהֶמֶלְך צָׂ ֵׁשב לְּ ֱאֹלִהים ֲארֹון ֶאת הָׂ ִעיר הָׂ א ִאם הָׂ צָׂ ֵעיֵני ֵחן ֶאמְּ ַאִני ֶוֱהִׁשַבִני ה' בְּ ִהרְּ ֶאת תוֹ אֹ  וְּ . נֵָׂוהּו וְּ

ִאם ִתי ֹלא ֹיאַמר ֹכה וְּ ַפצְּ ְך חָׂ ִני בָׂ ֵעינָׂיו טֹוב ַכֲאֶׁשר ִלי ַיֲעֶשה ִהנְּ  . 20בְּ

ַחַזק ֲחַזק :יואב ,אחיינו, תלמידו ושר צבאובביטוי זה של התמסרות השתמש גם  ִנתְּ ַעד וְּ  ַעֵמנּו בְּ

ַעד ֵרי ּובְּ  .21ֵעינָׂיובְּ  ַהּטֹוב ַיֲעֶשהה' וַ  ֱאֹלֵהינּו עָׂ

ִשיֵמנּו: היא יודעת לקבל אותם ולהתמודד אתם .שי אתגרואמונה בשלה רואה בק ל תְּ ׁשָׂ  ַבגֹוִים מָׂ

נֹוד ל. ַבלֻאִמים ֹראׁש מְּ ִתי ַהיֹום כָׂ ִלמָׂ ִדי כְּ ַני ּוֹבֶׁשת ֶנגְּ ִני פָׂ תְּ ֵרף ִמקֹול. ִכסָׂ חָׂ ַגֵדף מְּ ֵני ּומְּ  אֹוֵיב ִמפְּ

ַנֵקם ל. ּוִמתְּ נּו אתזֹ  כָׂ ַאתְּ ֹלא בָׂ ַכֲחנּוָך וְּ ֹלא ׁשְּ נּו וְּ ִריֶתָך ִׁשַקרְּ  ִמִני ֲאֻׁשֵרינּו ַוֵתט ִלֵבנּו ָאחֹור נָׂסֹוג ֹלא .ִבבְּ

ֶחָך  .צמיח תיקון חדש ואמתילהלעיתים עשויה הנפילה למעמקים דווקא  .22ָארְּ

 

עשו רחי: "למינימום ההכ יו צומצמהההסתמכות עלהקדמונים הוכיחו שגם במקום שהיה נס, 

גדולה, למעט בנס, כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה או בנביאים לעשות מה )את התיבה( אותה 

 (. יט 'ובראשית רמב"ן " )שביד אדם לעשות, והשאר יהיה בידי שמים

הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא היוצאים  ל דרךע –וחמשים עלו בני ישראל "

כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים, דרך התורה  למלחמה, ואע"פ שאין ישראל

וכן מצינו שאמר הקב"ה  .לצוות שיתנהג אדם במקצת בדרך הטבע והמקרה ואחרי כן יפעל הנס

                                                 
   כה.-יחב ה' -שמואל 19
 כו.-כה ו"ט ב-שמואל 20
 .יב' י ב-שמואל 21
 יט.-טותהלים מ"ד  22
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מדי הנסים והנפלאות למה יצטרכו ו( שים לך אורב לעיר מאחריה, ועם מל'ליהושע )יהושע ח

יניח  רך הטבע כל מה שבידו לעשות והשאראלא שרצון התורה בכך שיעשה אדם בד ?לאורב

סוס מוכן ליום מלחמה ולה' התשועה, כלומר  :א("וכן אמר שלמה המע"ה )משלי כ .בידי שמים

והקב"ה יושיע כי התשועה לו  ,חייבים בני אדם להשמר בנפשותיהם ולהכין סוסים וכלי מלחמה

 (.ג יח"ישמות  רבינו בחיי) "לבדו יתברך

למדנו מזה שאין ראוי לסמוך על הנס אבל ראוי שישתדל האדם  -נו חזק ונתחזק בעד עמ"

בהצלתו לפי מה שאפשר ואז יעזור הש"י כי הש"י לא יחדש המופתים רק במקומות הכרחיים 

  (.כז 'א, וראה שם יב' ב י-שמואלרלב"ג " )כמו שזכרנו פעמים רבות

ת המקרא אל תקופתנו, אך המהר"ל הצביע על ציר הירידה ההיסטורי של מעמד הניסים, מתקופ

 : דווקא התפתחות חיובית כךראה ב

 תמצא וכך .בלילה הם והניסים ,הטבע להנהגת מיוחד הוא היום כי ,ללילה שייכים הניסים"

 הטבע להנהגת מיוחד הוא היום כי .ביום ממצרים היציאה אבל ,בלילה בכורות מכת שהיתה

 הלילה אשר ,הלילה סוף היינו 'השחר לתאי על'' פי ולכך .העולה כסדר הוא עצמה והיציאה

 היום מן לא נחשב ואינו להאיר מתחיל כאשר ,היום אל קרוב הוא הלילה בסוף .לניסים מיוחד

 אל דומה אינו כלל נגלה נס היה ולא נסתר נס אסתר של הנס כן וגם ,הלילה מן נחשב ולא

 " )אור חדש עמ' נג(. הלילה

ימי והארה מופלאה, אך הוא נחוץ רק בראשית חיי יש בו גילוי שמנס דבר הוא, שהוטעם 

הוא להתמודד עם המציאות הטבעית  התפקידכאשר היא גדלה ומתחזקת . האומה, בעת ילדותה

"כי נער  ,בים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת ד' בישראלהניסים מחויולראות בה את יד ה': "

אינה בכלל הנהגת האהבה. אהבת הנער והילד הוא הנהגה כזאת שלגדול  .ישראל ואוהבהו"

יתן ג"כ לתוך יכש הלמשל אהבת הנער תהי' כשיתן אביו מחסורו משלו, ושל הילד הקטן תהי

הנות מיגיע כפו וחריצותו. ע"כ יהאהבה כשימציא לו מעמד שיוכל ל הפיו, ושל הגדול תהי

מה האומה, והביאו את התכלית של דעת ד' וקרבתו, ילדות משובחים מאד הם הניסים בזמן 

יתה ההנהגה הטבעית יכולה להביא בשום אופן. אבל בהיות העם נעלה בהכרתו, אז טוב ישלא ה

מאד שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כח ולעסוק בשלמות וחריצות, בהרמת קרנו בכל 

הפרטים החמרים והמוסרים, מפני שיוכל כבר לשאוב דעת את ד' ממקור הטבע התמידית, "שאו 

 . (קמג ,ב' י 'ברכות א הין איע) ו מי ברא אלה וגו'"מרום עיניכם ורא

 

 ההסתמכות על הנסגבולות  ד.

אול. שניהם ראו בעמק שתי הגישות, הריאליסטית והבוטחת, עומדות ברקע העימות בין דוד וש

עם הפלישתים האלה את אותן עובדות, אבל מסקנתם הייתה שונה. שאול בחן את יחסי הכוחות 

לעומתו האמין שהכוחות הפנימיים הם דוד ת לענקים מסוגו של גלית. ולא מצא תשובה הולמ

 שמכריעים את גורל המערכה. 
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לא נחשב, גם א אמונתו הייתה טוטאלית, הוא לא ראה מולו שום כוח של ממש, הכוח הפיזי ל

ֶחֶרב ֹלאהכלים, " הֹוִׁשיעַ  ּוַבֲחִנית בְּ  . דוד לא ציפה לנס גלוי אלא להדרכה אלוהית,23ה'" יְּ

 ,גיבור גדול ומשורייןצעיר מאמין ונחוש, חשוף ובלתי מנוסה, יכול לגבור גם על  שבמסגרתה

 המחרף את ה' ואת מערכות ישראל. 

ִוד ַוַיִגדּו וחייליו הנועזים והמאמינים פעלו באומץ, ונצחו במלחמה נחושה ללא נס גלוי:הוא  דָׂ  לְּ

ִתים ִהֵנה ֵלאֹמר ִלׁשְּ ִמים פְּ חָׂ ִעילָׂ  ִנלְּ ה הִבקְּ ֵהמָׂ נֹות ֶאת ֹׁשִסים וְּ ַאל. ַהגֳּרָׂ ִוד ַוִיׁשְּ  ַהֵאֵלְך ֵלאֹמר ה'בַ  דָׂ

ִהֵכיִתי ִתים וְּ ִלׁשְּ ֵאֶלה ַבפְּ ִוד ֶאל ה' ַוֹיאֶמר ?הָׂ ִהִכיתָׂ  ֵלְך דָׂ ִתים וְּ ִלׁשְּ תָׂ  ַבפְּ הֹוַׁשעְּ ה ֶאת וְּ ִעילָׂ אנשיו . קְּ

רּו :פחדו ֵׁשי ַוֹיאמְּ ִוד ַאנְּ יו דָׂ נּואֲ  ִהֵנה ֵאלָׂ ה ֹפה ַנחְּ ֵרִאים ִביהּודָׂ ַאף יְּ ה ֵנֵלְך ִכי וְּ ִעלָׂ כֹות ֶאל קְּ  ַמַערְּ

ִתים ִלׁשְּ  24?פְּ

ִוד עֹוד ַויֹוֶסףבהבאת הבשורה מן השמים:  םדוד עודדו ֹאל דָׂ  ֵרד קּום ַוֹיאֶמר ה' ַוַיֲעֵנהּוה' בַ  ִלׁשְּ

ה ִעילָׂ ִתים ֶאת ֹנֵתן ֲאִני ִכי קְּ ִלׁשְּ יֶָׂדָך פְּ ִוד ְךַוֵילֶ . בְּ יו דָׂ ה ַוֲאנָׁׂשָׂ ִעילָׂ ֶחם קְּ ִתים ַוִילָׂ ִלׁשְּ ַהג ַבפְּ  ֶאת ַוִינְּ

ֵניֶהם ֶהם ַוַיְך ִמקְּ ה בָׂ ה ַמכָׂ דֹולָׂ ִוד ַוֹיַׁשע גְּ ֵבי ֵאת דָׂ ה ֹיׁשְּ ִעילָׂ  .25קְּ

יהונתן שאול לזו של כאשר משווים את אמונתו של עוד יותר מתחדד ההבדל בין שאול לדוד 

 על כן מצא בו אח לדרך ולשיטה פעל בדרך דומה,היה שותף לתפיסתו של דוד ו. יהונתן בנו

יצא  , כאשרשיהונתן הביא אמונה זו צעד אחד רחוק יותרזו בלבד אלא לא בכל לבו.  ואהבו

בלי לשאול את פי ה', בלי לתאם  והימר מעבר לגבול הסבירות הצבאית. הוא הרים את נס המרד,

 הסיכויים הצבאיים: את מהלכיו עם אביו ונגד כל

ן ַוַיְך ִציב ֵאת יֹונָׂתָׂ ִתים נְּ ִלׁשְּ ֶגַבע ֲאֶׁשר פְּ עּו בְּ מְּ ִתים ַוִיׁשְּ ִלׁשְּ אּול פְּ ׁשָׂ ַקע וְּ ר תָׂ ל ַבשֹופָׂ כָׂ ָאֶרץ בְּ  ֵלאֹמר הָׂ

עּו מְּ ִרים ִיׁשְּ ִעבְּ ל. הָׂ כָׂ ֵאל וְּ רָׂ עּו ִישְּ מְּ ה ֵלאֹמר ׁשָׂ אּול ִהכָׂ ִציב ֶאת ׁשָׂ ִתים נְּ ִלׁשְּ גַ  פְּ ַאׁש םוְּ ֵאל ִנבְּ רָׂ  ִישְּ

ִתים ִלׁשְּ ֲעקּו ַבפְּ ם ַוִיצָׂ עָׂ אּול ַאֲחֵרי הָׂ ל ׁשָׂ גָׂ ִתים. ַהִגלְּ ִלׁשְּ פּו ּופְּ ֵחם ֶנֶאסְּ ִהלָׂ ֵאל ִעם לְּ רָׂ ֹלִׁשים ִישְּ  ֶאֶלף ׁשְּ

ֵׁשֶׁשת ֶרֶכב ִפים וְּ ִׁשים ֲאלָׂ רָׂ ם פָׂ עָׂ ַפת ַעל ֲאֶׁשר ַכחֹול וְּ ם שְּ ֹרב ַהיָׂ ש ּוַוַיֲחנ ַוַיֲעלּו לָׂ מָׂ ִמכְּ ַמת בְּ . ָאֶון ֵבית ִקדְּ

ִאיׁש ֵאל וְּ רָׂ אּו ִישְּ ם ִנַגש ִכי לוֹ  ַצר ִכי רָׂ עָׂ אּו הָׂ ַחבְּ ם ַוִיתְּ עָׂ רֹות הָׂ עָׂ ִחים ַבמְּ ִעים ּוַבֲחוָׂ לָׂ ִרִחים ּוַבסְּ  ּוַבצְּ

 . 26ּוַבֹברֹות

את  האהביש ובהסתערות נועזת ף נפשוריחבה לבסוף תוגם פתר אכשם שיצר את הבעיה כך אך 

 :הניצחון

ן ַוֹיאֶמר הֹונָׂתָׂ יו ֹנֵשא ַהַנַער ֶאל יְּ ה ֵכלָׂ כָׂ ה לְּ רָׂ בְּ ַנעְּ ֲעֵרִלים ַמַצב ֶאל וְּ ֵאֶלה הָׂ נּו ה' ַיֲעֶשה אּוַלי הָׂ  ֵאין ִכי לָׂ

צֹור ה'לַ  הֹוִׁשיעַ  ַמעְּ ַרב לְּ ט אוֹ  בְּ עָׂ  .27ִבמְּ

                                                 
ֶרֶכב ֵאֶלה ט:-חתהלים כ'  23 ֵאֶלה בָׂ נּו ַבסּוִסים וְּ ֵׁשם ַוֲאַנחְּ ִכיר ֱאֹלֵהינּו ה' בְּ ה. ַנזְּ עּו ֵהמָׂ רְּ לּו כָׂ נָׂפָׂ נּו וְּ נּו ַוֲאַנחְּ  ַקמְּ

ד עֹודָׂ  .ַוִנתְּ
 ג.-אא כ"ג -שמואל 24
 ה.-א כ"ג ד-שמואל 25
 ו.-גא י"ג -שמואל 26
 ו.-אי"ד א -שמואל 27
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בין נס לפעולה ולא הבדיל כלל  את תחומי 'חובת הביטחון', מאדאפוא יהונתן הרחיב 

בגללה נישא היא הנהגה אישית מופתית, להצלת הכלל,  נתכוסהמת ורואייציאתו ההרציונאלית. 

הכאת נציב כי  שיטה כוללת,ולהקיש ממנו אין ללמוד ממעשה יהונתן ם. אבל הע על כפי

 פלישתים נראית כמעשה פזיז וחסר אחריות שסיכן את העם כולו. 

חדש פה הלכה. בשעה ביקש לישראל איום קיומי ממשי ו ראה באיום הפלישתי עליהונתן 

אז יש שנשקף לעם ישראל איום קיומי, חמור וממשי, אין מנוס מלפעול כנגדו מיד ובכל מחיר. 

 'וה' יעשה הטוב בעיניו'. הכול בידי שמים, לתלות 

צב קריעת ים סוף: כאשר העם ניהוא  בשעת חירום לאומית,סמוך על הנס הנהגה כזאת למקור ל

, נענה: על הים כאשר משה צעק אל ה' ולכןבגבו אל הקיר ואין מה לעשות, אזי אין מנוס מנס. 

"מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו"! כולם תמהו על השאלה, 'מה תצעק אלי', וכי מה 

 יכול היה משה לעשות חוץ מאשר להתפלל ולצעוק אל ה'?

בני נתונים בצרה ואתה עומד ומאריך  ?'צוניעל בני ועל פועל ידי ת' :א"ל הקב"ה למשה"

, וראה ה"ילקוט שמעוני ישעיהו מ" )אין להם אלא ליסע ואין הים עומד בפניהם ?בתפלה

  . מכילתא(

עיקרון: כאשר קיימת סכנה קיומית לכלל ישראל, ואין פתרון את האפשר להסיק מן הדברים 

 ריאלי, אזי יתבטל טבע המים והים יבקע לפניהם בנס.

'דבר אל בני ישראל ויסעו',  :דיבור אלוהי מפורשזה היה ם, על הים מקרייש להבדיל בין הולם א

 , כמו שעשה יהונתן?ללא כל סימן ואות אלוהיה ח ביזמותהאם מכאן היתר לפ

לא על: 'מה תצעק ושמו את הדגש  ,קראו זאת כביקורת על משהרוב המפרשים  ,ובעיקר העניין

יש תואם ש, חוק שמימי הוא אל בני ישראל ויסעו'. כלומר ': 'דברעל סוף דברי האלי', אלא 

לבין רמת הופעת ההשגחה והנס בו. הים לא נקרע  ימה בין דרגת אמונת העם וביטחונווהל

 באופן בקונוין אמה רוח,ולם ההתעלה אל עהעם אשר יל את ישראל, אלא כמעצמו כדי להצ

 ותותרחשהכך התאפשרה התניע את מהלך הנס, ונסע אל תוך הים, ובכך עורר ו בו בטח ,מוחלט

 והופעתו: 

בא הגה"ק מ' יעקב דוד זצ"ל האבד"ק קאזיניץ, לקאצק עוד בהיותו מו"צ בק"ק  "פעם אחת

מעזריטש, והוא הי' מתלמידי הה"ק הרש"ל מלענטשנא זצללה"ה, שאל אותו הה"ק מקאצק 

למה אינו  ,לשלוח את המשיחאבל מה צועק להקב"ה  ,אני אוהבו מאוד ?מה שלום רבך :זי"ע

בני  )שרפי קודש. ראה גם '"דבר אל בני ישראל ?מה תצעק אלי'וזהו  ?צועק לישראל שישובו

 (. תרע"בשם משמואל ', מאמרי חדשי כסלו טבת ד -יששכר 

'אין ארוחות חינם', אלא יש ל'ויסעו' משמעות רוחנית מופלגת. ירידת העם אל תוך הים 

תורת אלשיך ) למקום כה גבוה שבו הנס אפשרי פניו, הוא התרומם שינתה אתבמסירות נפש, 

בראשית לר' פנחס הורוביץ בעל ההפלאה, פנים יפות  ,'ט 'א 'נפש החיים' ,אהבת יהונתן, משה

 (.במכילתא ר"י אמר -משך חכמה  ,ב י"ל
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מה . אמונתו הייתה שלבגללו לא זכה למלכותאולי , ויהונתן ביקורת על מעשהכאן יש ואם כן 

 ומעשיו מופלאים, אך מי שאיננו  פועל באחריות ושיקול דעת איננו ראוי להנהיג את העם. 

שניהם היו גיבורים ומאמינים, שניהם עמדו יהושע וכלב,  כלב.ל עגם ומר אפשר למעין זאת 

ברורים וחד  ,במבחן המרגלים ולא נפלו. התורה מבליטה את תגובתו של כלב, דבריו מפורשים

ֵלב ַיַהסוַ משמעיים:  ם ֶאת כָׂ עָׂ ֹלה ַוֹיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל הָׂ נּו ַנֲעֶלה עָׂ יַָׂרׁשְּ ּה וְּ ּה נּוַכל יָׂכֹול ִכי ֹאתָׂ  גם. 28לָׂ

אף על פי כן נבחר ת ספר. יקריכיבוש חברון והוא יוצא נחוש להילחם בבני הענק בבזקנתו 

וא השבח, אבל  מונתו ואומץ רוחו של כלב ראויים לכלאכי . יהושע להנהיג את העם ולא כלב

 ,עלול להצדיק גם הימור בגורלו של העםהוא לפיכך קיים החשש ש, הקצהביא אותם עד ה

 רחק מן ההנהגה.  והמשום כך נקיטת מעשים בלתי אחראיים, ב

 

 . נסי חכמיםה

ת והסתר אין נביא והשגחה גלויה, ובוודאי בזמן של גלווכבר כאשר השכינה רחקה מישראל, 

 דניאלבנס: אולם הכתוב מתאר כיצד נצלו החסידים אין מקום לנס.  ל השםפנים, במצב של חילו

את דניאל הוא ראשון הגולים, וספרו מציג בגוב האריות, חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש. 

לשמור בגאון על כיצד יכול היהודי הצדיק  ,עם האומות במגרשן שלהןבגולה דרך ההתמודדות 

 מעשה חנניה, מישאל ועזריהאת  והעמידעל כן זה הוא חריג, שהנס במצב חכמים סברו  זהותו.

 . באור אחר

אינו ראוי להוביל את העולם אל חיק האמונה, ואין לצפות  ,חוטא ודחויישראל עם כאשר 

יא שקידשו שם ללו ה. גדולתם של האישים הנסה בתוכו ותחולל לו שהשכינה בחסדה תתגל

נבוכדנצר העמיד צלם " (:ד"י 'שיר השירים רבה ז) שמים דווקא מתוך הכרה שלא יהיה להם נס

ושלשה מכל ישראל וחנניה מישאל ועזריה שהיו  ,והפריש מכל אומה ואומה שלשה שלשה

אמר  .הלכו להם אצל דניאל .השלשה מישראל עמדו ומיחו על עצמן ולא עבדו עבודת כוכבים

שלשה שלשה ולנו הפריש נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה  ,רבינו דניאל :לו

 .הנה הנביא לפניכם לכו אצלו :אמר להם ?נסגוד ליה או לא ,מה אתה אומר לנו ,מכל ישראל

כבר  :אמר להם ?נסגוד ליה או לא :אמרו לו כמו שאמרו לדניאל .הלכו להם מיד אצל יחזקאל

את בעי מה  :אמרו ליה .מקובל אני מישעיה רבי )ישעיה כ"ו( חבי כמעט רגע עד יעבור זעם

אנן  :אמרו ליה ?ומה אתון אמרין :אמר לון ?הדין צלמא סגדין ליה כל אומיא ,דיהון אמרין

בגין דיהון אמרין הדין צלמא כל אומיא סגיד ליה  ,בעינן נתן ביה פגם דניהוי תמן ולא נסגוד ליה

 הה"ד )יחזקאל כ'( באו .אם כדעתכם המתינו לי עד שאמלך בגבורה :אמר להם .לבר מישראל

אמר לפני  .אלו חנניה מישאל ועזריה ?ומי היו .אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה' וישבו לפני

מתקיים את עליהן  ,חנניה מישאל ועזריה מבקשים ליתן נפשם על קדושת שמך ,רבש"ע :הקב"ה

בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת אליהם  :הה"ד )שם( .איני מתקיים עליהם :אמר לו ?או לא

                                                 
 .לבמדבר י"ג  28
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מאחר שגרמתם לי להחריב ביתי ולשרוף היכלי ולהגלות בני  ?וש אותי אתם באיםוגו' הלדר

באותה שעה בכה  .)שם( חי אני אם אדרש לכם ?ואחר כך אתם באים לדרשני ,לבין האומות

שלא נשתייר  ,אבדה שארית יהודה ,ווי לשונאי ישראל :וקונן והילל בעצמו ואמר ,יחזקאל

וזו  ,אל א'( ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריהשנא' )דני ,מיהודה אלא אלו בלבד

אינו  :אמר להם ?מה אמר לך הקב"ה :אמרו ליה ,כיון דאתא .והוה בכי ואזיל .תשובה באה להם

 .בין מתקיים בין שאין מתקיים אנו נותנין נפשותינו על קדושת שמו :אמרו לו .מתקיים עליכם

לא חשחין  :יחזקאל מה אמרו לו לנבוכדנצר )שם ג'(שעד שלא באו אצל  ,תדע לך שהוא כן

לאחר שבאו אל  .אנחנא על דנה פתגם להתבותך הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכל לשזבותנא

בין מציל בין  ,ידיע ליהוא לך מלכא ,והן לא :יחזקאל ושמעו התשובה אמרו לנבוכדנצר )שם(

 .פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד ליהוא לך מלכא די לאלהיך לא איתנא ידיע ,לא מציל

מה את סבור שאיני מתקיים  ,יחזקאל :מן דנפקין מן גביה דיחזקאל נגלה הקב"ה ואמר לו

כה אמר ה' אלהים עוד זאת אדרש  :הה"ד )יחזקאל ל"ו( .מתקיים אני עליהם בודאי ?עליהם

הה"ד  .על תומם אשבוק להון מהלכין ,אלא שביק להון ולא תימר להון מידי .לבית ישראל

 ".הולך בתום ילך בטח וגו' :)משלי י'(

לשלם את  ,ם לקדש שם שמיםעצמ קבלו עלוהם נאמר להם: 'אינו מתקיים עליכם'. מן השמים 

 עליהם בנס גלוי. התקיימהופיעה וודווקא אז השכינה ההמחיר ולמות, 

"ימסור עצמו  השם אדם המוסר עצמו על קידוש :רש"י )ויקרא כ"ב לב 'ונקדשתי'(מכאן הסיק 

)כוזרי, חתימת  ר' יהודה הלוי נס".על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושין לו 

. הנס אינו בידנו, איננו יכולים לסמוך עליו, ואף יש בכך הספר( הסיק מזה גם הדרכה חיובית

ס אל הסכנה נכנאם אדם חילול השם ואיסור גמור: 'לא תנסו את ה''! אבל דווקא משום כך, 

נמצא, שהסומך על  ין בכך פגם.א ,לשם שמים ולכפרת עוונו, מתוך מודעות שהוא הולך למות

 הנס מרחיק את הופעתו, והמתרחק ממנו מקרב את אפשרות בואו.

 

  כיצד לנהוג בשעת שמד לאומית: התנאים מישאל ועזריה נחלקו ,בעקבות הדוגמא של חנניה

אי  ,חנינא אחי :אמר לו .יסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרוכשחלה רבי יוסי בן ק :תנו רבנן"

אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את 

עתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ואני שמ ,חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת

אני אומר לך  :אמר לו .מן השמים ירחמו :אמר לו ?ומקהיל קהלות ברבים וספר מונח לך בחיקך

תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה  ?דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו

 (.א ח")עבודה זרה י" באש

זורם עם מה שנגזר בקונו,  שהוא דבק ,לאדם המאמיןכראוי  ר' חנינא אמר 'מן השמים ירחמו'

לפי סדרו של " :זו מתאימה במסכת אירועים טבעית גישה עליו מן השמים ומצפה לרחמים.

כדאמרי' בעלמא בצמקה הריאה בחילוק שבין בידי אדם לידי ) עולם, שזה נקרא בידי שמים
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שוב צריכים זהירות ג"כ  ,. אבל כל ששלטו ידי אדם בשינוי זה(ולין נ"ה, וכה"ג טובאח, שמים

 ' יוסיוזהו ענין דברי ר .'ירחמו ן השמיםמ'ע"פ דרכן של בני אדם בידיעתם, ולא שייך לומר ע"ז 

, כלומר הסכנה מבוררת 'ירחמון השמים אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר מ'בן קיסמא, 

מן 'ע"י בני אדם במעשיהם, שגם זהו ודאי מן השמים בין לטוב בין להיפך, כמו שאמר שם 

ב"ק ) ה רשות לרופא לרפאותמכאן שנתנ ',ורפא ירפא'ני רפואה יוכן בעני .'השמים המליכוה

כנס יולה ,'מן השמים ירחמו'ולא שייך נגד זה לומר  ,, ה"ז ג"כ מן השמים חובת הזהירות(פ"ז

 .)שו"ת עזרת כהן ענייני אבן העזר סימן לו( "עי"ז בסכנה או גם בספק סכנה

כי ם. א בן תרדיון נשרף על קידוש השר' יוסי אמר דברים של טעם, ונבואתו התקיימה, ר' חנינ

ולהמתין לשעת פקידה,  הקומעליהם להנמיך ו, השכינה אינה מתקיימת על ישראל בשעת הגלות

ן של תוכמעמיקה גם הבנה אלא  ,יתמציאות הק ראייזו איננה רע עד יעבור זעם'. ג'חבי כמעט ר

 אין טעם להילחם בה:  לכןהמפורשת בכתוב, ו ,גזירת הבוראהצביע על כך שזו . ר' יוסי הגלות

ילאה ימלל ולקדישי עליונין יבלא אומילין לצד ע :ין בנבואת דניאל על חיה הרביעיתיל הענכ"

ומשכילי עם יבינו  :ומפורש על מעשה דר"ח בן תרדיון שאמר .ויסבר להשני' זמנין ודת וגו'

אני אומר לך דברים של טעם שגזירת שמים להמליך  :לרבים ונכשלו בחרב ובלהבה וגו' ושא"ל

שאף  ,לסמוך על הנס לעסוק בתורה ברבים וס"ת בחיקך ?מרת לי מן השמים ירחמוואת א ,אותה

 (.מהרש"א" ))אין סומכין על הנס( כדאמרינן בעלמא ,אם יעשו לך נס מנכין לך מזכיותיך

 , ומדוע המשיך ללמד תורה ברבים? נא, מדוע לא נשמע לו ר' חניר' יוסיצדק אפוא 

של  מצב המיוחדאין זו תשובה לסבר ש לאב דברי ר' יוסי,כ הלכהההסכים בוודאי ש ינאר' חנגם 

מישאל  ,כם של חנניהבדראישית והוא בחר בחירה משנת חסידים,  צריךן . כאשעת שמד כזו

 .ועזריה, למסור את נפשו על קידוש השם

 :על ר' עקיבא ,גם על גדול התנאים הנשאל דומהשאלה 

קו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעס :תנו רבנן"

אי אתה מתירא מפני  ,עקיבא :אמר ליה .לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה

אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים  :אמר לו ?מלכות

מפני רשתות  :ו לואמר ?מפני מה אתם בורחים :אמר להם ,שהיו מתקבצים ממקום למקום

רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי  :אמר להם .שמביאין עלינו בני אדם

 .אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה :אמרו לו ?עם אבותיכם

אף אנחנו עכשיו שאנו  ?!ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה

אם אנו הולכים ומבטלים ממנה  ,ושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך כךי

לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית  :אמרו ?!על אחת כמה וכמה

 :אמר ליה ?מי הביאך לכאן ,פפוס :אמר לו .ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו ,האסורים

 א"ברכות ס)ם בא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטליאשריך רבי עקי

 .(ב
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בשעה כזו פטורים מללמד תורה ברבים. אך האם זו ו'אונס רחמנא פטריה', אף כאן ברור ש

נפשם גם במקום שהיו את  יםסרוחסידים מהאם כך תתקיים התורה בישראל? משנת חסידים? 

 : פטורים

י. רבי נתן אומר לאוהבי ולשומרי מצותי אלו ישראל שהם יושבין בארץ לאוהבי ולשומרי מצות"

מה לך יוצא  .על שמלתי את בני ישראל ?מה לך יוצא ליהרג .ישראל ונותנין נפשם על המצות

על  ?על שאכלתי המצה מה לך לוקה מאפרגל ?מה לך יוצא ליצלב .על שקראתי בתורה ?לישרף

מכות אלו גרמו לי ליאהב  ,( אשר הוכיתי בית מאהבישנטלתי את הלולב. ואומר )זכריה י"ג

 '(.חדש וה)מכילתא " לאבי שבשמים

יש ב' מיני עבודות ה', אחד מחמת "וכך סיכם ר' יונתן אייבשיץ את שיטת ר' חנינא בן תרדיון: 

שכר עה"ב ועונש גיהנם, אבל המין השני שהוא העובד השלם הוא שאין עושה לשום דבר כי אם 

אפי' יודע אני שע"י עשית מצות אני יורש ח"ו  :עד שאמרו בשם חכם שאמר .קונולעשות רצון 

גיהנם, ועל ידי עבירות גן עדן, מכל מקום אני מניח עבירות ועושה מצות, היות כן קיום רצון ה'. 

ואם כן אדם כזה יוכל לסמוך אנס, ומה איכפת ליה בנכוי זכיות, כי הלא אין עובד בשביל שכר 

אמר שיפחתו לו משכרו, והלא כל מגמתו בשביל עשות רצון הבורא, ואם כן אם גן עדן עד שנ

כששאלו אני אומר לך דברים של טעם וכו',  ן תרדיוןהוא תשובת ר"ח בה יפחיתו. וז ,יפחיתו לו

מה אני לעולם הבא,  :והיינו כמ"ש מהרש"א, דאין לסמוך אנס דמנכין לו מזכיות, על זה השיב

אם יפחת יפחת,  ?לעולם הבא, וכי אני עובד ה' בשביל שכר עולם הבאמה אני מקפיד  ,הרצון

ואני עושה רצונו להקהיל וללמוד תורתו הקדושה ברבים בבטחון שיעמוד לימיני בנס, ואם ינכה 

 .('ז "א)יערות דבש ח "מזכותי מה איכפת לי כנ"ל

 

 ,הצלת העםים לחולל ניסלו שזכ שורה של צדיקים מלומדים בניסיםספרים על מחכמים אלא ש

   .ימי החורבן והגלותעצם ב

צאו והכניסו  :אמר להם .מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמים" :חוני המעגל

עג עוגה ועמד בתוכה  ?מה עשה .התפלל ולא ירדו גשמים .תנורי פסחים בשביל שלא ימוקו

נשבע אני בשמך הגדול  ,פניךבניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית ל ,ואמר לפניו רבונו של עולם

 (.א ט"י תענית" )שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך

נשדר  ?מאן נשדר יומא חד בעו ]ישראל[ לשדורי דורון לקיסר אמרי בהדי" :נחום איש גם זו

 (. ב ח"סנהדרין ק) "אבהדי נחום איש גם זו דמלומד בנסים הו

 (.א ז"מעילה י) "אי שהוא מלומד בנסיםילך ר' שמעון בן יוח ?אמרו מי ילך ויבטל הגזרות"

אלא שעת השמד לקדש שם שמים על קיום התורה, חסידים המוסרים את עצמם באלה אין 

, מצב שהוא עצמו הינו חילול העםל עצם קיומו של הסכנבה  בשעת חירום שישהנהגה לאומית 

ואין בו  ,נואשכאשר המצב 'אין סומכין על הנס', בדרך כלל אף על פי שלהיות שיכול השם. 

. מעין ולפנות אל הנס ,באופן פרדוקסלימוצא אלא לחזור קיום ריאלי, אין כלל אפשרות של 
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יהונתן טעה וצריך להיזהר ולא ייתכן ש. הונתןזמתו ההתקפית של ייעל לעיל  נאמרהש ההסבר

ר כאשבאופן פרדוקסאלי לסכן את הציבור בצעדים פזיזים, בוודאי בגלות והסתר הפנים, אולם 

שאין כבר אין מה להפסיד ואין מסכנים דבר, אזי כה קשה ומאיים, מדובר בסיכון לאומי קיומי 

 'ומן השמים ירחמו'. אלא לסמוך על הנס. במצב כה מתעתע לא נותר 

 

)ראה אבידור  ואמרהרב הרצוג קם  בשערי מצרים,ניצב  רומלכאשר לפני שבעים וחמש שנה 

רבותי, אל תיראו, אל תפחדו ואל " :(שנת תש"גברחובות, נאום ציבורי 'יחיד בדורו' ועוד, 

 .תערצו. לא יבוא צר ואויב בשערי הארץ, לבי אומר לי כך וזאת אני יכול להבטיחכם בפה מלא

ו(... ניבאו לנו שני  'כמו שכתוב, 'וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי' )מל"ב כ

 מטרוח. -ורומל נעצר בקרב נואש במרסא. ה"חורבן שלישי לא יהי ,חורבנות, הם היו כבר

 הרב הרצוג?  מהיכן בא ביטחונו של

אנו מובטחים ש'נצח ישראל לא ישקר' )עבודה זרה ויש הבטחה אלוהית לגבי הקיום היהודי כי 

האי  ,אלימא דבדרתהון בד' רוחות ?מאי קאמר .ארבע רוחות השמים פרשתי אתכםי' ב(: "כי כ

כשם שא"א לעולם בלא רוחות כך א"א לעולם ת מיבעי ליה, אלא רוחו כארבע רוחות לארבע

". 'ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש'. הישוב הקטן בארץ הוא גרעין היהדות, ולא בלא ישראל

 יתכן שגם הוא יושמד.  

( כתב בביטחון מוחלט שלא יתכן חורבן מוחלט בבני ארץ ג"ספר המצות עשה קנהרמב"ם )

ל", ואין מצב שלא יהיו הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכי ישראל שלא ישרדו: "כ

  יהודים כלל בארץ ישראל.

כמו שאי אפשר שיתבטל מציאותו של הקב"ה כן אי אפשר " :אגרת תימןבמב"ם וכן כתב הר

שנאבד ונתבטל מן העולם. שכן אמר )מלאכי ג' ו( אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם. 

נו והאמיץ אותנו יתברך שמו שנמנע אצלו למאוס אותנו בכללנו ואף ע"פ וכמו כן בשר

שנכעיסהו ונעבור על מצותיו. שכן כתוב )ישעיהו ל"א לז( כה אמר ה' אם ימדו שמים מלמעלה 

 . "ויחקרו מוסדי הארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה'

 

 מציאותה כאשרתחילתה וסופה, את , שכת הגלותאת עומק ח הארי( תטפ"סוטה )סוף משנה ה

לברוח אל ה', אל היחידה שנותרה,  'ריאליתה'אפשרות ציגה את ההיא מו ת.תרסקוצקה ממה

 הנס: 

משחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין, וחפו ראשם, ונדלדלו אנשי מעשה, וגברו בעלי "

על מי לנו להשען, על אבינו שבשמים. רבי זרוע ובעלי לשון, ואין דורש ואין מבקש, ואין שואל, 

אליעזר הגדול אומר, מיום שחרב בית המקדש, שרו חכימיא למהוי כספריא, וספריא כחזניא, 

וחזניא כעמא דארעא, ועמא דארעא אזלא ונדלדלא, ואין מבקש. על מי יש להשען, על אבינו 

 שבשמים. 
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והיין ביקר, והמלכות תהפך למינות,  בעקבות משיחא חצפא יסגא, ויקר יאמיר. הגפן תתן פריה

ואין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר 

ולא יחוננו, וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים 

ת קמה באמה, כלה בחמתה, איבי איש ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים. )מיכה ז( בן מנבל אב, ב

ש לנו להשען, על אבינו אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתביש מאביו. ועל מי י

 . "שבשמים

: 'ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שהאמירה הדרשנים דחו זאת בלצון ואמרואלא ש

 היאהמצב מה לחומרת דוגשבשמים' אינו מעבר אל הפתרון, אלא המשך הצגת הבעיה. 

 שחושבים שאין לאדם מה לעשות ועליו לסמוך על הנס.

 

 הנס בעידן הגאולה. ו

מציבים אותנו בעליל ההולכים ומתעצמים לעינינו, 'אתחלתא דגאולה',  ,"הקץ המגולה"אותות 

ביחס  ברורהשמימית הדרכה נבואה ו ין לנואעלטה ואנו שרויים בעדיין אך . בתוך עידן הגאולה

חייבים אותנו טילים עלינו אחריות, וממ שלבי הגאולה המתקדמיםאלא ש. טי המהלך הזהלפר

להתעלם אף  .צאת מגדרנו בהגשמת המטרות הלאומיות המקודשותהצטרף למהלך, לכאורה לל

 . גאולההגשמת חזון השתביא ל ,מדיניותל במסירות נפש נהול ,מקשיי המציאות

ל שלהסתכן. במקרה לא סמוך על הנס' ו'היחיד שלא לבשלומו של  ותריזהוהגים באנו נמאידך 

על אחת כמה וכמה יש לעשות זאת . ואל טובי המייעצים ,לך אל הטוב שברופאיםנלה מח

אנו מצווים  עלולות לסכן את שלומו.ההוראות את הציבור ב ואין לסכן בשאלות לאומיות,

ות בשקול דעת ומתינות, לשקול הדרכות ציבורי ,במה שנוגע לגורל האומה ולהיזהרלהישמר 

  "וכי מפני שאנו מדמים נעשה מעשה?". .ולא לסכן בפזיזות נמהרת את מה שכבר הושג

שאלות כאשר מדובר בושתפיסת האנשים הפוכה.  ,במציאותמשום מה רואים אנו אלא ש

בפזיזות ים ציעוהם מ ,מה צריך לעשותודעים יש דעות, כולם כולם ילות לאומיות, סכנמדיניות ו

 מר על גורל המדינה ואזרחיה.לה

  

ההלכתי, צו על ה על שני עמודים: ונותרהאחשנים ב עמדה ישראללארץ  ות שלנומחויבה

שהיאחזות זו מקנה מבחינה  ,ועל היתרון הביטחוני הריאלי ,ארץהמצווה עלינו את האחיזה ב

ל 'שאין לסמוך הכללמדנו שאין לסמוך על הסכמים וגילויי רצון טוב של האויב, ועל כן צבאית. 

להישמר מכל 'לנהל את הסכסוך', בפסיביות מדינית של 'שב ואל תעשה', עתה על הנס' מחייב 

ואחראי שישמור עליהן. גורם יציב  ןריהואחזמות שלום חפוזות, שאין מבי נסיגה פיזית בשטח

. השמאל מבקש דווקא עכשיו עשות מעשיםלבפזיזות לשמאל לבקש ת לימין וגורמ עצבנותרק 

אל חיק הנס, מסיבות מוסריות, אך בכך בורח מן המציאות הצבאית  התנתק מיהודה ושומרוןל
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וגם בימין מתרופפת האחיזה במציאות, וגוברת הנטייה להתעלם ממגבלות המציאות, ולבקש 

 נס. הישגים שהם בגדר 

ת . עליו לדעת שלא הוא מנהל אשכר ועונשבעולם של הדין, ל על פי כללי ועלפמצווה דם אה

העולם אלא ריבונו של עולם )בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מה דמפקדת עביד" ברכות י' א(. 

ה זהירה וריאלית של המציאות והיכולות שלו. הערכהמחייבת  ,הלכהמסגרת העליו לשמור על 

רמן הקב"ה לא "מאידך,  בָׂ ל דָׂ ֵלא כָׂ יכול לחתור לעם החוטא חתירה ולהביא את  ", הואִיפָׂ

מים, לגלות בכל רגע את הנהגת הייחוד, ו"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". רחהגאולה ב

 אפשריים שינויים דרמטיים שישנו באחת את פני המציאות.ועל כן בכל יום 

חסידים זורמים עם מה שניתן מן השמים, מקבלים בענווה את הגזרה האלוהית, תהיה אשר 

תם חייבים להשיג, אלא מצפים למשיח תהיה. הם לא מציבים לשכינה יעדים ריאליים או

 המנסועם השכינה, את התפקידים  ףחלימהאדם כאשר הבעיה היא שיפתור את הבעיות שנותרו. 

שילוב כזה מטרות עכשוויות מעשיות. לביש על הנס להרציונאליות,  עםדתית ערב תמימות ל

 הוא שעטנז בלתי אפשרי. 

מהות גודל השעה וו, מבינה את נהמציפים אות יש יתרון שהיא מקשיבה לאותותציונות הדתית ל

יודעת את התכנית גם חושבת שהיא אך משום מה היא . נותוא מחייביודעת שזה התקופה, ו

שמים הדבר האם מן ת כועסאף  ,מעשה כאן ועכשיודורשת לעשות היא  לכן. להבא השמימית

והביטחון בשכינה  ,ותהיתממלהתמימות הופכת  ,מעוותתזו מזיגה . כרצונה צליחהתקדם והלא 

הגדרה נכונה של ההווה אינה נותנת לנו כלים לנבא את העתיד. עלינו לבטוח  למניפולציה.

רכים שונות רבות, גם דהרבה שלוחים למקום, ואפשרויות התיקון  בשכינה המנהלת את העולם,

 מאלה שעלו בדעתנו.

היא  .בכיוון אחרינו להידיעה שאנחנו נמצאים בתוכו של תהליך הגאולה חייבת להשפיע ע

ועלינו את מידותינו,  שפרדמותנו, י תקן אתרוחני שיבאופן אישי למאמץ אותנו  תחייבמ

  .מהלך הגדולעם בלשרת את הוכשרוננו מלוא יכולתנו ם ברתלהי

 

 

 

 


