
פנחס ה'תשע"ז

"ההיסטורי' חוזרת על עצמה" הפתגם הזה קיבל ביטוי מוחשי במתיחות שנוצרה בחדשים האחרונים בין ארצות הברית 

וצפון קוריאה.

בראשית שנות החמישים של המאה הקודמת היתה מלחמה בין שני החלקים של קוריאה, קוריאה הצפונית שנתמכה על 

ידי סין ובריה"מ, וקוריאה הדרומית שנתמכה על ידי האו"ם בהנהגת ארצות הברית, בעצם זה הי' העימות הראשון בין 

 חיילים 35000שני המעצמות במסגרת "המלחמה הקרה" שגבתה את חייהם של שנים וחצי מליון בני אדם מתוכם 

אמריקאים.

, והנה שישים שנה לאח"ז נראה ש"ההיסטורי' חוזרת ע"ע."1953 עד 1950המלחמה התרחשה משנת 

אני לא יודע מי "טבע" את הביטוי הזה, אבל המציאות שזה אכן כך אנו למדים מהתורה.

בחומש שמות אנו לומדים על יציאת מצרים, בפרשיות של השבועות האחרונים אנו קוראים על סוף שנות הארבעים 

במדבר, כשמתבוננים במאורעות מגלים דבר מענין מאוד, כל מה שאירע לעם ישראל מיד ביציאת מצרים, אירע שוב 

ארבעים שנה לאח"ז לפני כניסתם לארץ ישראל. 

 על הסלע הך ויצאו מים

מיד אחרי שעם ישראל יצא ממצרים עוד לפני מ"ת מסופר בפרשת בשלח שהם הגיעו לרפידים "ואין מים לעם לשתות, 

וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה" ואז "ויצעק משה אל ה' לאמור מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני". 

הקב"ה ציוה אותו שיקח את המטה "והכית בצור ויצאו ממנו מים" (בשלח פרק יז). 

אותו סיפור קרה ארבעים שנה מאוחר יותר, בחומש במדבר מסופר איך שעם ישראל הגיע למדבר צין "ולא הי' מים 

לעדה" ואז אנו קוראים את אותם מילים "וירב העם עם משה" וה' מצוה אותו: "קח את המטה... ודברתם אל הסלע 

(חוקת פרק כ) בסוף משה הכה את הסלע "ויצאו מים רבים". 

חטא העגל - בעל פעור

ארבעים יום אחרי מ"ת עם ישראל יצרו עגל והכריזו "אלה אלוקיך ישראל" הקב"ה רצה חלילה לכלות וכו', משה שבר 

את הלוחות ולאח"ז הי' צריך להתפלל ולהתחנן להקב"ה שימחל להם, כמו שמסופר באריכות בפרשת כי תישא.

ארבעים שנה לאח"ז בפרשת בלק אנו קוראים: "וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב" וכתוצאה מכך: 

"ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף ה' בישראל" (בלק  פרק כה). אומר המדרש "אמר רבי לוי אחת היתה בעגל ועכשיו

הרי שתים" (מדרש אגדה).

חטא המרגלים - בני גד ובני ראובן

בפרשת שלח אנו קוראים איך שהמרגלים שמשה שלח "לחפור את הארץ" "אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא 

א



 העדה ויתנו את קולם ויבכו העם כלממנו ויוציאו את דיבת הארץ" (שלח, פרק יד).  עם ישראל מאס בארץ "ותשא 

בלילה ההוא" וכתוצאה מכך נגזרה הגזרה שישארו ארבעים שנה במדבר.

עברו ארבעים שנה וסו"ס עומדים כבר להיכנס לארץ, אנו קוראים בפרשת מטות: "ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אם

מצאנו חן בעיניך אל תעבירנו את הירדן" לא פחות ולא יותר, לא רוצים להיכנס לארץ.

התגובה של משה היתה כמו התגובה של אותה אמא שנוזפת בבנה: "אתה מתנהג בדיוק כמו אביך". משה אומר להם: 

"כה עשו אבותיכם... ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בוא אל הארץ אשר נתן להם ה'". ויחר אף ה' בישראל ויניעם 

במדבר ארבעים שנה... והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים" (מטות פרק לב), אתם אותו דבר כמוהם.

(וישנם עוד דוגמאות לרוב, שירת הים-ושירת הבאר, מלחמת עמלק-ומלחמת הכנעני שבעצם זה הי' עמלק שמחופש 

לכנעני, בפרשתנו מנין בנ"י כמו ביציאתם ממצרים כך גם לפני כניסתם לארץ "ברית חורב-וברית ערבות מואב": משה 

שלח מרגלים מיד ביצי"מ ושוב בסוף שנת הארבעים לרגל את יעזר.ועוד).

התורה מוכיחה לנו שההיסטורי' חוזרת על עצמה, וא"כ זוהי מסקנה מדאיגה מאוד, אם הכל חוזר על עצמו, לכאו' אנחנו 

צריכים לדאוג מאוד לבאות, כי ההיסטורי' של העולם בכלל ושל עם ישראל בפרט רצופה צרות ותלאות.

אבל כשמתבוננים  שוב בדוגמאות הללו מגלים שבפעם השני' הדברים שקרו לא היו חמורים כ"כ כמו בפעם הראשונה.

 משבר המים

בפעם הראשונה משה דואג ואומר לקב"ה "עוד מעט וסקלוני". עד כ"כ הי' הכעס וההתמרמרות בעם ישראל. בפעם 

השני' משה לא מפחד שיסקלו אותו להיפך הוא זה שנוזף בעם ואומר "שמעו נא המורים".

עבודה זרה

חטא העגל הי' חטא אידיאולוגי, הם איבדו את האמונה בה' ובמשה עבדו, והם יצרו אל אחר והכריזו: "אלה אלוהיך 

ישראל".  אבל בפעם השני' "בבעל פעור" זה לא נוצר מתוך משבר אידיאולוגי, זה לא שהם חלילה הפסיקו להאמין 

בקב"ה. אלא הם נסחפו אחרי בנות מואב, והם אלו שהכריחו אותם לעבוד עבודה זרה (רש"י בלק, כה, ב). ולכן אפי' 

בשעת החטא זמרי נקרא "איש מבני ישראל" כי גם אז "היתה באמנה איתו".

בני גד ובני ראובן

בפעם הראשונה עם ישראל כולו מאס בארץ חמדה, משא"כ בסוף הארבעים שנה היו אלו שני שבטים בלבד, וגם הם לא

חלילה מאסו בארץ אלא זו היתה החלטה כלכלית, אבל באמת הם אהבו את הארץ והיו מוכנים להלחם עלי', ואדרבא הם

היו הראשונים שהלכו לקרב.

מה שלמדנו מכך שאכן ההיסטורי' חוזרת על עצמה, אבל בגלל שאנו יודעים ולומדים את ההיסטורי' אנו נזהרים ודואגים

שהיא לא תחזור שנית באותה חומרה לפחות, נכון שיש מתיחות בין ארה"ב לצפון קוריאה, אבל לחורבן שהי' בשנות 

החמישים זה לעולם לא יגיע.
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אנו נמצאים בשבת הראשונה של "שלשת השבועות" שבהם עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש.

גם כאן הכלל הזה נכון, לפני אלפיים וחמש מאות שנה לערך בית המקדש הראשון נחרב על ידי נבוכדנצר מלך בבל. 

שבעים שנה מאוחר יותר נבנה בית המקדש השני, ואז ההיסטורי' חזרה על עצמה וגם בית המקדש השני נחרב.

 410גם במקרה הזה החורבן בפעם השני' לא הי' כ"כ חמור כמו בפעם הראשונה, בית המקדש הראשון נחרב אחרי 

 שנה.420שנים, ואילו ביהמ"ק השני עמד 

בנוסף לכך אומר הרבי "שבחורבן בית ראשון זה הי' באופן של "ערו ערו עד היסוד בה" שהחריבו גם את היסודות 

).266משא"כ בחורבן בית שני שנשאר היכר היסודות" (ש"פ מקץ תשל"ה שיחות קודש ח"א ע' 

הרבי הי' מצטט פעמים רבות את דברי הגמ' "מרובה מדה טובה ממדת כו'" (סוטה יא, א). אם הכלל הזה "שההיסטורי' 

חוזרת ע"ע" הוכחה בדברים של היפך הטוב, עאכו"כ שזה נכון בענינים של טוב וקדושה ובמדה מרובה.

אם חוינו את הכלל הזה בקשר לחורבן ביהמ"ק עאכו"כ שיתקיים בנו הכלל הזה שההיסטורי' חוזרת ע"ע. ובקרוב ממש 

יבנה בית המקדש השלישי ובאופן שהפעם זה יהי' "בית נצחי" גאולה שאין אחרי' גלות במהרה בימינו תיכף ומיד ממש.
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