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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשמטות  לפרשת

  תלמוד תורה של תינוקות של בית רבןי " ע-קירוב הגאולה 
  

לגידול בהמות בחשיבותו חינוך ילדי ישראל קוֵדם 
  לעבודת המקדש
ֵני ָגד ָעצּום ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְב ": התורה מספרת

 להתנחל בעבר מבקשים ממשה רבינוולכן הם , )א, במדבר לב( "ְמאֹד
 י אפשרלמה א. ולא להכנס לארץ ישראל, שהיא ארץ מקנה, הירדן

ל ודיל התנגדו לג"אולי מפני שחז? י עם המקנה הרב"באלשבת 
 י" שבאמדברותורק ב, )ב, ק עט"משנה ב( 1רץ ישראלבהמה דקה בא
מדברות באלא ש .)ברייתא שם( 2חורשיןבאו , )שם(התירו לגדלה 

כפי שהיה , רבקשה לגדל שם מקנה ו,  אין הרבה מרעהובחורשין
  . לכן הם מבקשים להשאר בעבר הירדן.לבני ראובן ולבני גד

ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו , המָ חָ לְ ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִּמ : "שואל אותםאלא שמשה 
ִּגְדרֹת צֹאן : "ד ובני ראובן ואומרים עונים בני ג)ו, במדבר לב(! ?"פֹה

 ,ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו
לא נשתמט , כלומר. )יז-טז, שם(" ַעד ֲאֶׁשר ִאם ֲהִביאֹֻנם ֶאל ְמקֹוָמם

,  כאן אך בסופו של דבר אנו רוצים לשבת,ממלחמת כיבוש הארץ
משה רבינו מקבל את התשובה  .ולא בארץ ישראל, בעבר הירדן

 ,באופן מידיבני ראובן לבני גד ולומקנה את ארץ סיחון ועוג , אתהז
ד"ראב(" מידשיתן להם נחלתם  ",כפי שביקשו ממשה
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ולא [, )

 להשתתף בכיבוש הבטחתםשיזכו בה רק לאחר שיקיימו את 
  ].4הארץ

י גד ובני ראובן על נקודה מסויימת מוכיח את בנמשה , ובכל זאת
" ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו: "הם אומרים. בתשובתם

עשו את העיקר טפל ואת הטפל "ובכך ,  ִהקדימו את הצאן לטף-
)'ט, ב"ר כ"במד(" עיקר

ָעִרים  )תחילה(ָלֶכם ְּבנּו : " אומר להם משה.5
במדבר ("  גֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם)גםְּבנּו ורק אחר כך , רשהם העיק(ְלַטְּפֶכם 

 עליכם לדאוג ולהם, הילדים חשובים יותר מן הצאן. )כד, לב
אמנם הצאן הוא סיבת הבקשה של בני גד ובני ראובן לשבת . תחילה

, משיקול כספי גסוגם עצם הדאגה לצאן ודאי לא נבעה , בעבר הירדן
שהרי דור , רבות את ממונםכדי להשיוכלו לגדל כמה שיותר צאן 

, וחפצם לשבת בעבר הירדן נבע בודאי מִשקולים רוחניים, דעה היו
מכתב מאליהו (ל "א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"כפי שהסביר באריכות מו

ולספקן לאחיהם , לגדל בהמות ְׁשֵמנות לקרבנותכגון , )255-7' ב עמ"ח
ת בבהמושהרי לעבודת המקדש יש צורך , שבעבר הירדן המערבי

, לקרבן פסחועוד הרבה יותר מזה , מוספיםלולתמידים  -רבות 
 -וכן לנדרים ונדבות , לעולות ראיה ולשלמי חגיגה לכל ישראל

עבודת להבהות ממילא רוצים בני ראובן ובני גד להיות ַסָּפֵקי 
 !הילדים חשובים יותר, וה זו חשובהמצ  אבל כמה שתהיה.מקדשה

אומר . וב מלגדל צאן לקרבנותיותר חש', לחנך ילדים לעבודת ה
ְּבנּו . "אין להקדים את הצאן לפני הילדים: משה רבינואפוא להם 

  .6בסדר הפוךולא , בסדר הזה". ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם
 : למשה ואומרים,ההערהמקבלים את בני גד ובני ראובן , ואכן

 ִיְהיּו ָׁשם ְּבָעֵרי ְמֵּתנּוַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוָכל ְּבֶה"
ַלִּמְלָחָמה ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ' הַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו ָּכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני , ַהִּגְלָעד

והקדימו את הטף והנשים , שינו את הסדר. )כז-כו, במדבר לב(" ּדֵֹבר
  .כפי שאמר להם משה, מקנהפני הל

ראובן על  תוכחה לבני גד ובני -תחילת ספר דברים 
   להשאר בעבר הירדןהחלטתם

למרות שמשה רבינו מאשר את בקשתם של בני גד וראובן , והנה
הוא . הוא מסרב לקבל זאת בלב שלםשנראה , לשבת בעבר הירדן

אם . י ולא בארץ הגלעד"שיאחזו בא, עדין מנסה לשכנע אותם
ובתאורו את כל מה , נתבונן בתוכחתו של משה לישראל לפני מותו

ָאז ַיְבִּדיל "מתחילת ספר דברים ועד פרשת , על ישראל במדברשעבר 
קשה לכאורה להבין , )מא, דברים ד(" מֶֹׁשה ָׁשלֹׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן

דברים יסודיים כמו עשרת הדברות וחטא . את סדר הפרשיות שם
בפרשת , כ"עשרת הדברות מופיעות רק אח(העגל אינם מופיעים שם 

 -? ומה כן מופיע, )'עקב'טא העגל מופיע רק בפרשת וח', ואתחנן'
 תוכחה לבני גד -שהמכנה המשותף להם הוא , ענינים אחרים

  . מדוע אינם רוצים להכנס לארץ ישראל, וראובן
שתוכחתו של משה מיועדת בעיקר לבני גד , איפה רואים במיוחד

ת ַהִהוא ָוֲאַצו ֶאְתֶכם ָּבעֵ "בפסוק ,  בסוף פרשת דברים-? ובני ראובן
ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו , ֱאלֵֹקיֶכם ָנַתן ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה' ה, ֵלאמֹר

: י"אומר שם רש. )יח, שם ג(" ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵני ָחִיל
שהם אלו (, "לבני גד ולבני ראובן היה מדבר"

הרי שכל ). וש הארץשהתחייבו לעבור חלוצים לפני אחיהם בכיב
כפי שנאמר בתחילתה , למרות שנאמרה אל כל ישראל, הפרשה כולה

 נאמרה - )א, שם א(" ֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאלֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ּדִ  "-
לפני (אחרון נסיון כ, גם באופן פרטי אל בני גד ובני ראובן

  .בעבר הירדןי ולא "להשפיע עליהם לשבת בא) הסתלקותו של משה
ְּפנּו ... אלקינו ִּדֶּבר אלינו ְּבחֵֹרב ֵלאמֹר' ה"ש, משה מתחיל עם זה

כמובן שזוהי פניה . )ח-ו, שם(" ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ּובֹאּו, ּוְסעּו ָלֶכם
  .י"מדוע אינכם הולכים לא, מרומזת אל בני גד וראובן

ָּבֵעת ַהִהוא ָואַֹמר ֲאֵלֶכם : "אחר כך מופיע ענין מינוי השופטים
ְוִהְּנֶכם , ֱאלֵֹקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם' ה. לֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם: ֵלאמֹר

ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ... ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב
טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר : אְמרּוַוַּתֲענּו אִֹתי ַוּתֹ. ְלִׁשְבֵטיֶכם ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם

הרי ? מה התוכחה כאן: וקשה לכאורה. )יד-ט, שם(" ִּדַּבְרָּת ַלֲעשֹֹות
! וישראל מקבלים אותה, משה רבינו מציע הצעה! הכל טוב ויפה

ישראל לא היו צריכים להסכים : י"אומר רש? מה לא בסדר בזה
ממי נאה ! רבינו משה: "היה להם להשיב! להצעתו של משה

אמנם לשרי אלפים ושרי מאות יָּבחרו ? "ממך או מתלמידך, ללמוד
אבל אינה דומה חכמתם וקדושתם לחכמתו , אנשים חכמים ונבונים

אנו רוצים ללמוד : היה עליהם לומר, ממילא. וקדושתו של משה
אבל ישראל ! אינו דומה שומע מפי הרב לשומע מפי התלמיד! ממך

, "דבר אשר דברת לעשותטוב ה: "הם אומרים. לא אומרים כך
עוד מזרזים את משה שישלים במהירות את מינוי , ובנוסף לכך
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גם בדברים אלו יש לראות תוכחה מרומזת לבני . )יד, י שם"רש(השרים 
הרי מרכז התורה . י"שבחרו לשבת בעבר הירדן ולא בא, גד וראובן

שמהם יוצאת תורה והוראה , שבו יושבת הסנהדרין, הוא במקדש
ן במדבר "רמב' עי( ובעבר הירדן ידוע היה שלא יבנה המקדש ,לישראל

, יהיו רחוקים ממרכז התורה, אם ֵישבו בעבר הירדן, ממילא. )כא, כא
לא יהיה . ויצטרכו לשמוע את הדברים מתלמידים ותלמידי תלמידים

להם אותו לימוד שהיה יכול להיות להם אם היו יושבים בעבר הירדן 
  .שקרוב יותר למקד, המערבי
התוכחה . )מה-יט, דברים א(כ מתאר משה את שילוח המרגלים "אח

ָלָּמה : "הרי בזה הוא חושד אותם. כאן לבני גד ובני ראובן ברורה
ּכֹה . 'ְתִנואּון ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה

ְוִהֵּנה     ...ַע ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץָעשֹּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרנֵ 
  .)יד-ז, במדבר לב("... ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים, ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאבֵֹתיֶכם

, איך הקיפו את ארץ אדום ומואב ועמון, כ מספר משה"אח
-א, דברים ב(שלא להלחם בהם ולא לכבוש את ארצם ' י ה"והוזהרו ע

ולהחלטָתם , לבני גד ובני ראובןגם זה ענין שנוגע במיוחד . )כג
כיון שבני גד ובני ראובן עתידים לשבת . לשבת דוקא בעבר הירדן

צריך להזכיר להם , בסמיכות לשלושת העמים הללו, בעבר הירדן
שלא . שאסור יהיה להם לכבוש את הארצות האלה, שוב ולהזהירם

על כך שיוכלו בעתיד לכבוש את הארצות הסמוכות להם " יבנו"
  .חיב את נחלתםולהר

שהרי זאת הנחלה , כ מתאר משה את מלחמת סיחון ועוג"אח
  .שקבלו לידיהם בני גד ובני ראובן

): וזוהי תוכחה חריפה מאד(, כ אומר משה רבינו"אח
ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ... ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר' ה ֶאל ָוֶאְתַחַּנן"

. )כה-כג, שם ג(" ְרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹןַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהּיַ 
אלא , אינני מסתפק בזה, למרות שאני נמצא כרגע בעבר הירדן

 תפילות ו"תקט! ה לתת לי להכנס לארץ ישראל" לקבמתחנן
לבטל את הגזרה שנגזרה עלי שלא ', התפללתי לה") ואתחנן"כמנין (

יש באפשרותכם , רק תרצואם , ואתם. )י, ר יא"דב(להכנס ָלָארץ 
  !... ואתם מוותרים עליה מרצון-להכנס ָלָארץ 

ובני גד וראובן אינם משנים , אחרי שכל התוכחות אינן עוזרות
טז , דברים ד(מזהיר אותם משה על איסור עבודה זרה , את החלטתם

כיון שהם במיוחד עתידים לשבת בסמיכות לעובדי עבודה , )ואילך
  .יות מושפעים מהםולה) עמון ומואב(זרה 

, שם("  ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשלֹׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןָאזָאזָאזָאז "-מיד אחר כך 

, משמעו שבכוונה עשה זאת דוקא עכשיו" אז("? "ָאזָאזָאזָאז"למה . )מא
אולי יסכימו בני גד וראובן לשבת , כי עד כאן הוא מחכה). ולא קודם

אך היות והם . דןולא יהיה צורך להבדיל ערי מקלט בעבר היר, י"בא
הוא מבדיל להם שלוש ערים בעבר , לא שומעים בקולו להכנס לארץ

  .לערי מקלט, הירדן
יתכן שאינה אלא רמז לבני גד ובני , עצמהגם פעולה זו , ובאמת

ל כבר "הרי חז. ראובן על התוצאות שעלולות להגיע מהחלטתם
ם וכמספר הזה יש ג, למה בארץ ישראל ישנן שלש ערי מקלט, שאלו

הרי בארץ ישראל יש תשעה שבטים ובעבר הירדן יש ? בעבר הירדן
עונה ? כ למה אותו מספר של ערי מקלט"א, שנים וחצי שבטים

 יש שם .)ב, מכות ט(שכיחי רוצחים ) שבעבר הירדן( בגלעד -הגמרא 
למה בגלעד יש יותר . לכן צריך שם יותר ערי מקלט, יותר רוצחים

. התחלה יש שם זלזול דק בחיי אדםאולי מפני שכבר מן ה? רוצחים
לאחר שנים , ממילא. הם חושבים יותר על הצאן מאשר על הטף

 רוצחים .ומגיע לכך שיש רוצחים, "מתפתח"ה הפגם הקטן הז, רבות

שכן גם רוצח במזיד בורח לפעמים לעיר (בשוגג וגם רוצחים במזיד 
 היא, אבל ודאי סיבה נוספת לכך שבגלעד שכיחי רוצחים). מקלט

שגם הבדלת , ממילא נמצא. הריחוק ממרכזי התורה ומן הסנהדרין
היא סוג של תוכחה שמוכיח משה רבינו , ערי המקלט בעבר הירדן

את בני גד ובני ראובן על החלטתם לשבת בעבר הירדן ולא בארץ 
  .ישראל

ֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֹ: "מיד אחר כך נאמר
ֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֹ"מה פירוש . )מד, שם( "ִיְׂשָרֵאל
הרי גם עד עכשיו ָׂשם את ? ועד עכשיו לפני מי ָׂשם? "ִיְׂשָרֵאל

אלא שעד עכשיו הדברים משמשים ! הדברים לפני בני ישראל
ומעכשיו הדברים מכוונים לכל , כתוכחה מיוחדת לבני גד וראובן

 .ישראל בשווה

  "ְוַאֲחִריָתּה לא ְתבָֹרְך , ֲחָלה ְמבֶֹהֶלת ָּבִראׁשָֹנהנַ "
ַנֲחָלה : "על נחלת בני גד ובני ראובן) ט, ר כב"במד(ל אמרו "חז

בגלל שנחלתם . )כא, משלי כ(" ְוַאֲחִריָתּה לא ְתבָֹרךְ , ְמבֶֹהֶלת ָּבִראׁשָֹנה
, בלי שיקול דעת מספיק, מבוהלתשל בני גד וראובן היא נחלה 

כ ערים בשביל "להקים תחילה גדרות בשביל הצאן ורק אחשבקשו 
י "וכן עצם הענין שהעדיפו לשבת בעבר הירדן מאשר בא, הילדים

ַאֲחִריָתּה ",  מפני כך-המקודשת יותר והקרובה יותר למרכזי התורה 
, )כפי שהזכרנו לעיל (נכון שיש להם חשבונות של מצוה". לא ְתבָֹרךְ 

' וזאת הברכה'בפרשת אותו מגלה ויש עוד שיקול שמשה רבינו 
ראה גד ליטול לו חלק בארץ (ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו  "-בברכתו לשבט גד 

ִּכי ָׁשם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספּון , )שהיא ראשית כיבוש הארץ, סיחון ועוג
)" הוא משה, כי ידע ששם תהיה חלקת השדה שבה יקֵבר המחוקק(
קול  כל זה אינו ָׁש - חשבון אבל בסופו של, )י שם"כא ורש, דברים לג(

וכן שימוש , ישיבת ארץ ישראל עדיפה. כנגד ישיבת ארץ ישראל
ַאֲחִריָתּה לא "ולכן , חכמים עדיף על כל החשבונות האחריםתלמידי 

שבני גד ובני ראובן מאבדים את נחלתם ויוצאים , הסוף הוא". ְתבָֹרךְ 
 האחרים שגלו לפני כל השבטים, )לג-לב, ב י"מל(גלות בימי יהוא לַ 

מפני שאכן קרה מה שמשה חשש ? למה. בשנים מאוחרות יותר
, ם הגויםובגלל הקירבה לשכני, מרכזי התורהבגלל המרחק מ: מפניו

ולכן גלו לפני , הושפעו בני גד ובני ראובן יותר מעובדי עבודה זרה
הביא , בלי ישוב דעת אמיתי, חשבון רוחני בהול. שאר השבטים

  .ות חמורותבהמשך הזמן לתוצא
 להעדיף את עבר ,דעתה אין כאן מספיק שיקול .זו נחלה מבוהלת

ס נחי פ.קרוב למרכזי התורה, י"בת בא היו צריכים לש.י"אהירדן על 
 ִעְברּו ָלֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזת ,ְוַאְך ִאם ְטֵמָאה ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ", להםאומר

אמנם הוא . )יט, יהושע כב( " ְּבתֹוֵכנּוְוֵהָאֲחזּו' הֲאֶׁשר ָׁשַכן ָׁשם ִמְׁשַּכן ' ה
 ,י" שלעומת א,הרגשהכאן באמת אבל יש , שאלהלשון  באתזאומר 

 הם .זאת בחשבוןוהם לא לוקחים , ארץ טמאהעבר הירדן היא 
, ר הירדןעבאת ם להעדיף ודבקים בשיקול, שלהםמעושים שיקול 

לכים  הם גם לא הופו של דברבסוו .לעבודת המקדשצאן לגדל כדי 
 !מקדש כבר אין הליכה ל, כשקמה מלכות עשרת השבטים!מקדשל

בכל זאת הם ו, לבית המקדש  במקוםכבר הולכים לבמות של ירבעם
 היו צריכים לשבת .ות בחינוך הילדים טעהיוז. נשארים בעבר הירדן

  .שמיםלחנך את הילדים לתורה ויראת , קרוב יותר למרכזי התורה
 יהודי צריך להיות .תורה מעטרק ק שיהודי ילמד לא מספיהרי 
 לא . מידה טובה היא להסתפק במועט-בגשמיות  .ה בתורגדול

 -אבל בתורה ובענינים רוחניים . )א, ברכות נ(לבקש בקשות מופרזות 
לא ו, צריך לבקש בשפע. )יא, תהלים פא(" ַהְרֶחב ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו"
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' ומבקשת מה, באה לשילֹהחנה , הנה .)ברכות שם(להסתפק במועט 
הרבה אנשים . זה כבר יפה מאד, יתן לה בן רגיל' אם ה. שיתן לה בן

ְוָנַתָּתה "היא מבקשת . זהמסתפקת בחנה לא אבל . היו כבר מרוצים
זרע ששקול  -? "ֶזַרע ֲאָנִׁשים"מהו . )יא, א א"שמו(" ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים

,  שני צדיקים-? י אנשיםאלו שנו. )ב, ברכות לא( אנשים כשני
כך היא  )ש"ע(! אלא כמו משה ואהרן, אבל לא סתם צדיקים. כמובן

או כמו אלעזר , אמנם אם הבן יהיה כמו יהושע וכלב! מבקשת
צריך לבקש על , אבל אם אפשר יותר מכך. זה גם לא מעט, ואיתמר

  !צריך לבקש כמו משה ואהרן. יותר
, ה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניומֶׁש : "חנה זוכה שבקשתה תתמלא, ואכן

.  שמואל שקול כמשה ואהרן- )ו, תהלים צט(" ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו
, דברים לד(" לֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה", ו"לא לגמרי ח, כמובן

אבל מבחינה מסוימת שמואל , )ג עיקרי האמונה"בעיקר השביעי מי' ועי; י
אם היתה חנה . כפי שרואים בפסוק, שקול כנגד משה ואהרן

או כשני , היתה מבקשת כשני צדיקים פשוטים, מסתפקת במועט
וגם , אבל היא אינה מסתפקת כשני אנשים פשוטים. יהודים פשוטים

שאין , אלא כשני הצדיקים הגדולים ביותר, שני צדיקים" סתם"לא כ
שנאמרה ודאי מעומקא , בצרוף תפלתה, ועל כן. בעולם דוגמתם

  .היא אכן זוכה לזה, דליבא
מתי יגיעו , כל אחד ואחד מישראל חייב לומר", ל אמרו"חז

איזה הגיון . )ה"ר פכ"תדא(" אברהם יצחק ויעקב, מעַׂשי למעֵׂשה אבותי
ולמעשי ! ?וכי למעשי התנאים כבר הגעתי? יש בשאיפה גדולה כזו
או לכל הפחות אל ? א"או אל מעשי הגר! ?האמוראים כבר הגעתי

לכאורה , כ"וא. לא הגעתי לכל המדרגות הללו? שי החפץ חייםמע
, כ"רק אח, "מתי יגיעו מעַׂשי למעֵׂשי החפץ חיים"צריך היה לבקש 

וכך , א"נבקש מתי יגיעו מעַׂשי למעֵׂשי הגר, )אם נגיע(לכשנגיע לזה 
ל מלמדים אותנו "חז. ל מלמדים אותנו שלא זו הדרך"אך חז. הלאה

מתי יגיעו מעַׂשי  "-שאוף ַלגדלות המירבית שכבר מן ההתחלה יש ל
אם אדם ישאף להיות כאברהם ". אברהם יצחק ויעקב, למעֵׂשי אבותי

אבל אם לא ישאף להיות . אולי יהיה כמו החפץ חיים, יצחק ויעקב
אם שואפים . אזי גם כמו החפץ חיים לא יהיה, כאברהם יצחק ויעקב

לא , שואפים לגדלותאבל אם לא . יש סיכוי לקבל גדלות, לגדלות
  .מקבלים כלום

  ! על אי ידיעת התורה-חטאת קרבן 
, עד כמה דורשת התורה מכל אדם מישראל להיות גדול בתורה

שאם , התורה אומרת. רואים מפרשת פר העלם דבר של ציבור
והלכו רוב , סנהדרין הגדולה טעו בהוראתם והתירו דבר שזדונו כרת

ופסקו הסנהדרין מהוראתם חזרו כ "ואח, ישראל ועשו כהוראתם
מביא כל שבט ושבט ,  אם רוב ישראל חטאו-שיש בזה חיוב חטאת 

ואם רק בודדים . )א"ב ה"שגגות פי' ם הלכ"רמב(פר העלם דבר של צבור 
, )ב, הוריות ב(' נחלקו בגמ, והנה. כל שבט להביא פרצריך אין , חטאו

ת ד להביא חטא"פ היחידים שעשו כהוראת בי"אם צריכים עכה
 ועוד כמה )א"ג סוף ה"שם פי(ם "לדעת הרמב, ולהלכה. רגילה או לא

אמנם . חייב היחיד שעשה כהוראת בית הדין קרבן חטאת, ראשונים
  .כדין חטאת של יחיד, אבל כבשה או שעירה, לא פר

אליעזר ' יהושע ור' שהיו יושבים היום רבן גמליאל ור, כ"נניח א
. בשל בשבת במיקרוגלומחליטים שמותר ל, ושאר חכמי ישראל

פוסקי זמננו נחלקו אם בישול במיקרוגל בשבת אסור מן , כידוע[
ב הערה "י' ומנחת שלמה סי, ב"נ' ג סי"ח ח"אגרות משה או' עי(התורה או לא 

, בדבר פעם נוספת לדון ביום ראשון התכנסו חכמי ישראל]. )'ד

אם רוב ישראל עשו . ולבסוף חזרו בהם ממה שסברו קודם השבת
כל שבט צריך להביא פר , ד ובשלו במיקרוגל בשבת"הוראת הבכ

רק יהודי אחד , אבל אם רוב ישראל לא עשו כן. העלם דבר של צבור
רק הוא יצטרך להביא , ד ובישל במיקרוגל בשבת"עשה כהוראת הב

  .ל"כנ, חטאת
ם "רמב(צריך להתודות עליו את עוונו , המביא קרבן חטאת, והנה

במקרה שלנו , כ"או. )ד"ג הי"מעשה הקרבנות פ'  והלכ,א"א ה"תשובה פ' הלכ
חטאתי , רבונו של עולם"? מה יאמר יהודי זה בוידויו: קשההדבר 

ושוב לא אשמע , ושמעתי לקול בית דין הגדולעויתי פשעתי 
ְוָׁשַמְרָּת "הרי התורה ציותה עליו ? כזהדבר יאמר איך ! ?"להם

,  הוא מושבע ועומד מהר סיני)י, רים יזדב("! ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּוךָ 
כיצד ועל מה יתַודה , אם כן. בית הדין הגדול גם להבאלשמוע לקול 

  ?כאן
שאותו יהודי צריך להתודות על כך , חושבני שהתירוץ לזה הוא

! ולא יושב בעצמו בסנהדרין הגדולה, שהוא כפוף לחכמי ישראל
ואז היית , ית דינוהיית צריך להיות תלמיד חכם כמו רבן גמליאל וב

יושב בבית הדין עם רבן גמליאל ומשכנע אותו שאסור לבשל 
שהרי רק , ואפילו אם לא היית דיין בבית הדין. במיקרוגל בשבת

אבל אם היה בא למדן , ד הגדול"שבעים ואחד חכמים יושבים בבי
רבן . רבן גמליאל ודאי היה שומע לדבריו, להתווכח עם רבן גמליאל

היו מודים שלא צדקו בהוראתם ו,  הם אנשי אמתגמליאל וחבריו
עובדה שביום ראשון נמצא מישהו ששיכנע אותם . וחוזרים בהם

אם . שאינך תלמיד חכם גדול מספיק, על זה צריך להתוודות. בכך
היית מוכיח לרבן .  שלא לבוא לידי חטא זהיכולּתָ , היית לומד יותר
 שהרי גם אשה ,ואפילו אשה שייך שתתוודה כן[. גמליאל שטעה

, בתוספתא מובאו. צריכה לדעת את ההלכה במצוות שחייבת בהן
: יהושע שמע ואמר' ור, אמרה הלכה) מאיר' אשתו של ר(שברוריה 

 הרי שגם אשה )ג"א ה"מ פ"תוספתא כלים ב("! יֶפה אמרה ברוריה"
עד כדי שתוכיח לתנא , יכולה להיות במדרגה גבוהה בידיעת התורה

על זה שאינה , שה חייבת אפוא להביא חטאתגם א. שטעה בדינו
  .]מספיק גדולה בתורה כדי לשכנע את רבן גמליאל וחבריו

שלא הייתי מספיק גדול להתווכח עם , הוידוי הוא אפוא על כך
י  כ.קרוגל בשבת או לאיאם מותר לבשל במרבן גמליאל ובית דינו 

 לחשוב על עצמו ועל ילדיו ,אדם צריך לחפש את הגדלות בתורה
לחפש מקום מגורים ששם יוכלו ילדיו לגדול , איך יהיו גדולי תורה
  .ולא מקום ששם יהיה מרעה לצאן, בתורה ויראת שמים

  תלמודי תורהוביסוס ד  על ידי יסּו-קירוב הגאולה 
ל "חז, והנה . הביתחורבןאת ימי האבלות על אנו מתחילים היום 

תינוקות של אלא בשביל שביטלו בה , לא חרבה ירושלים" ,אמרו
 של תינוקות למוד תורהלא היה מספיק ת. )ב, שבת קיט(" בית רבן

שלא יבטלו , זההדבר התשובה על כ לעשות "אצריך . בירושלים
 הגמרא . תורהשידאגו שילדים ילמדו הרבה, ת רבןתינוקות של בי

ויש .  מחריבין אותה-כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן  ,אומרת
הילדים ילמדו כ ש"אצריך . )ב, שבת קיט( ין אותהמחרימ, מי שאומר

  לא מספיק. תורה צריכים ללמוד הרבהאנו עצמנוגם ו,  תורההרבה
 ללמוד הרבהצריכים אנו גם  .למידי חכמים הילדים יהיו תשרק

  .למידי חכמיםתלהיות ו
ב חינוך טובו צריך למצוא מקום שיהיה , מחפש דירהשאדם 

 ביטול תינוקות של בית רבן ו זה.קוילא במקום שהחינוך ל, לילדים
, חינוך טוב צריך לחפש מקום שה.גר במקום שהחינוך לקויאדם אם 
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הולכת בצניעות , ומרת תורה ומצוותש, טובהשם שהחברה 
שם אינה חברה שהמקום לגור ב  לא.עה תורה וירת שמיםומשפי
  .טובה

 רצונך ,רבי: "אדם אחד שאמר לו  מספר עלרבי יוסי בן קסמא
 ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים ,דור עמנו במקומנושת

 אם אתה נותן ,ינִ ְּב : "ואמר לו רבי יוסי בן קסמא ?"טובות ומרגליות
 איני דר אלא ,לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם

ויפתח הכסף קח את אני הייתי מציע שי. )ט"ו מ"אבות פ(" במקום תורה
לפתוח ישיבה ש, ראה שרבי יוסי בן קסמא הביןאבל כנ, ישיבהשם 

שישאיר , ולכן אמר לאותו אדם .ל עמי הארץ זה לא טובבמקום ש
טֹוב ִלי . ""איני דר אלא במקום תורה" אני .ולעצמזהב הדינרי את 

אלא , תורהזה לא רק שיר יפה לשמחת " תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף
ורך ימינו הם חיינו ואכי " . שלנוחייםהלהיות הרגשת כך צריכה 

 אם הם !? בחיים אפשר להסתפק במועט."ובהם נהגה יומם ולילה
לות ד מוכרחים לשאוף לג. להסתפק במועטי אפשר אז א,חיינו

  .בתורה
' שנא,  שכל העוסק בתורה מביא את הגאולה,ל אמרו"חז

, צט' סנה; טז, ישעיהו נא( 7"הֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאּתָ ... ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיךָ "

 ז"י שכבר לא נצטרך לצום ב,אנו רוצים להביא את הגאולה .)ב
י גדלות " את זה נשיג ע.רבןעל החושנתקנו בתמוז ובשאר הצומות 

מדה טובה מרובה , ואז, שנחפש לחנך את הילדים לתורה, בתורה
 תורה של תינוקות שלביטול  בגלל אם. )א, סוטה יא( ממדת פורענות

בודאי בזכות לימוד תורה של תינוקות של , בית רבן חרבה ירושלים
ם ור לתכיםצריאלא שאנו  . ירושלים במהרה בימינותבנה, בית רבן

בין אם נהיה טובים ובין אם , ודאי תבוא גאולהה .את חלקנו לגאולה
שלנו תהיה איזו זכות , אבל שלנו יהיה חלק בגאולה, לא נהיה טובים

, ד עם כל הזכויות הגדולות של אלה שקדמו לנויח, בהבאת הגאולה
, ראשונים ואחרונים, איםרוהאמ, מהאבות הקדושים ועד התנאים

התקרבות למרכזי י "ע, 8ן בהבאת הגאולהשגם לנו יהיה חלק קט
להדבק ה  היום מצאו שיטה חדש.למידי חכמים בתּותקְּב ּדַ ִה והתורה 

 אבל ...קים אליהם נדבוכך , אוסרים אותם באזיקים:למידי חכמיםבת
 למידי חכמים השיטה צריכה להיות להדבק בת. הנכונהזו לא השיטה

לחפש גדלות ו, ם הטוביםהללמוד ממעשי, ללמוד תורה מפיהםכדי 
 שכל אחד יתאמץ בכל כוחו לגור בחברה של .בתורה וביראת שמים

 וצום הרביעי ושאר ,בשכר זה תבנה ירושליםו, תורה ויראת שמים
  .לששון ולשמחה לבית ישראלהצומות יהיו 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           
שהם , י"י משום פגיעה בישוב א" שיש בגידול צאן בא-והיא ,  התקנה היתה קיימתסיבתאבל , ל עדין לא היתה קיימת אז"והגם שתקנת חז. 1

  ).ה אין מגדלין"ב ד, ק עט"י ב"רש(אוכלין את מה שגדל בשדות ומפסידים אותן 
  .יערות: י"רש. 2
א "הרשב' והובא גם בחי, )ף"א מדפי הרי, ביצה י(ובהשגותיו על בעל המאור ) ף"ב מדפי הרי, גיטין לז(ף "ד בהשגותיו על הרי"הראבכן כתב . 3

ושיב בהם את כדי לה, אלא רק מקצת ערים משם, שמשה לא מסר לבני גד ולבני ראובן את כל ארץ סיחון ועוג, ן כתב"אבל הרמב. [)א, ביצה כ(
  )].כט, ן במדבר לב"רמב( רק לאחר קיום התנאי שיתנוה לבני גד וראובן, וה את יהושע והנשיאיםולגבי שאר הארץ צי. נשיהם ובניהם ומקניהם

שלכן היה צריך לעשות עמם , ד"ובאר הראב. והנחלה שקבלו תנטל מהם, תתבטל המתנה למפרע, שאם לא יעמדו בהבטחתם, אלא שהתנה עמם. 4
ְונֹאֲחזּו ... ְוִאם לֹא ַיַעְברּוְוִאם לֹא ַיַעְברּוְוִאם לֹא ַיַעְברּוְוִאם לֹא ַיַעְברּו. ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַלֲאֻחָּזה...  ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאְּתֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמהִאם ַיַעְברּוִאם ַיַעְברּוִאם ַיַעְברּוִאם ַיַעְברּו": כפולתנאי 

. ככל הלכות תנאים, "בראוי ובחוזק"צריך לעשות התנאי , כדי לבטלה, ולכן, ומעכשיכי המתנה היתה . )ל-כט, במדבר לב( "ְבתְֹכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען
ד על בעל "השגות הראב[ִּבתנאי פשוט די והיה , לא היה צורך ִּבתנאי הנעשה ככל הלכות תנאים, תנה חלה עד אחר קיום התנאיאבל אם לא היתה המַ 

, משך חכמה בסוף פרשתנו' ועי. )ג"ג ה"קידושין פ(ד מן הירושלמי "רי הראבן במלחמות שם שהביא ראיה לדב"רמב' ועי. ביצה שם' המאור במס
  ].ולא כלל גם את חצי שבט מנשה,  למה היה התנאי רק עם בני גד ובני ראובן,שבאר על פי יסוד זה

 רבא אמר - גים ותינוקד והעלה ,להעלות דגים]... בשבת [ופרש מצודה, שמע שטבע תינוק בים"', אולי זה גם הטעם לשינוי הלשון בגמ. 5
,  רבה אמר פטור- תינוק ודגים והעלה ,להעלות דגים... ופרש מצודה, לא שמע שטבע תינוק בים...  ואיכא דאמרי...ורבה אמר פטור, חייב

 אולי מפני -? "תינוק ודגים"ובפעם השניה , "דגים ותינוקוהעלה "מדוע בפעם הראשונה נאמר ). א, מנחות סד" (ורבא אמר חייב
 אם עלה אף, כ"א! מהתינוק לא אכפת לו! גיםכ פרש מצודה רק כדי להעלות ד"ואעפ, " שטבע תינוק ביםשמע"שבפעם הראשונה מדובר במי ש

כך " [ שמע שטבע תינוק ביםלא"מדובר במי ש', גמבמקרה השני שב, לעומת זה.  דגים ותינוק-צלו הוא הרי סדר החשיבות א, במצודתו גם התינוק
גם אם פרש את מצודתו רק , אדם זה]. י"ודלא כרש, ם והמגיד משנה"כתב שכן נראה שגרסו גם הרמב" צאן קדשים"וב, ק שם"השטמהגירסא לפי 

  . תינוק ודגים-הסדר אצלו מעתה הוא , שלאחר שגילה להפתעתו שמצודתו העלתה גם תינוק, יש להניח, כדי להעלות דגים
הרי שהדבר הראשון שעשה יעקב ). יז, בראשית לג" (ּוְלִמְקֵנהּו ָעשָֹה ֻסּכֹת,  ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית,ַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתהוְ : "שמסופר עליו, וכמו שעשה יעקב אבינו. 6

עבורו , דאג תחילה לענינים הרוחניים, כלומר". וְבָנא ליה בי מדרשא "-וכפי שתרגם יהונתן בן עוזיאל  ,"ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית "-אבינו בהגיעו לסוכות היה 
  ".ּוְלִמְקֵנהּו ָעשָֹה ֻסּכֹת "-כ "ורק אח, ועבור בני ביתו

  . זוהי הגאולה-" ֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה. " זהו לימוד תורה-" ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיךָ . "7
הדורות מצטרפין ומתכנסין כל ההארות של כי כל ימי ). "וכן בברכת המזון(בלשון הווה , " ירושליםבונה', ברוך אתה ה", וזהו שמברכים בתפלה. 8

אלא שזכות כל דור ודור ! ?כי היעלה על הדעת שדור הגאולה יהיו כל כך ראויין בזכותם בלבד לגאולה, עבודת בני ישראל להיות ראויין לגאולה
וכפי מה , מעשיו הם סיוע לבנין בית המקדשוכל אדם בפרט גם כן צריך לידע שכל ... והבנין נמשך כל ימי הגלות, עוזר ומביא מעט בנין בית המקדש

  ).ד" דברים תרל-" שפת אמת" ("שמקבלין על עצמן עול מלכות שמים מסייעין לבנינו

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


