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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  ב"עתשבהעלותך  לפרשת

  דין וחשבון
  

  !תאוה למצוות -"ויהי אנשים" 

. ג)-(במדבר ט, אה' מצֶוה את ישראל לעשות פסח במדבר 

ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם, מספרת התורה: "

א ָיְכלּו ַלֲעֹׂשת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא. ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה... ְו

ַוֹּיאְמרּו... ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם, ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב 

  .ז)-(שם, ו ֶאת ָקְרַּבן ה' ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

או? נחלקו בזה חז"ל היו אותם טמאים, וכיצד נטמ ימ

, יש 1. יש אומרים שנושאי ארונו של יוסף היוב)-(סוכה כה, א

אומרים שמישאל ואלצפן היו, שנטמאו מנשיאת גופותיהם 

, ויש אומרים ה)-(ויקרא י, דשל נדב ואביהוא אל מחוץ למחנה 

שאותם אנשים היו סתם יהודים שנטמאו במת מצוה. על כל 

באנשים שנטמאו סתם כך, כאן  פנים, לכל הדעות, אין מדובר

 אלא באנשים שהיו טמאים מחמת התעסקות במצוה כלשהיא

נשיאת ארונו של יוסף, הוצאת גופותיהם של נדב ואביהוא  -

מן המשכן, או טפול במת מצוה. אם כך, קשה לכאורה 

ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת להבין: מה מקום יש לטענתם, "

"? הרי במקום קרבן פסח, זכו למצוות ֹמֲעדוֹ ָקְרַּבן ה' ּבְ 

אחרות שאחרים לא זכו להן! ואם כך, בסך הכל, אין כאן 

  שום גרעון!

תשובה לשאלה זו ניתן לענות על פי מעשה נפלא שמובא 

שר' יצחק ור' יהודה התארחו פעם בחז"ל. חז"ל מספרים, 

בביתו של חכם אחד. אמרה אשתו של אותו חכם לבנה הקטן 

בעל מדרגה גבוהה מאד): גש לשני החכמים הללו, (שהיה 

וקבל מהם ברכה! התחיל הילד להתקרב אליהם, ונרתע 

לאחוריו. אמר לאמו: אמא, איני רוצה להתקרב אליהם! אני 

מריח עליהם, שהם לא קראו קריאת שמע היום! שמעו ר' 

יצחק ור' יהודה את דברי הילד ואמרו: אכן נכון הדבר! לא 

כי היינו עסוקים במצַות  -ע היום! ומדוע? קראנו קריאת שמ

(זוהר ח"ג קפו,  הכנסת כלה, והעוסק במצוה פטור מן המצוה!

  א)

ר' יצחק ור' יהודה היו פטורים אפוא מקריאת שמע! 

היה להם להפסיק לעסוק ַּבמצוה שעסקו  אסוריותר מכך: 

. (עי' רמ"א יו"ד סי' ר"מ סי"ב)בה, בשביל לקרוא קריאת שמע 

פי כן, הריחו עליהם שנחסרה מהם מצַות קריאת ואף על 

שמע! לא כל אדם יכול להריח את זה, אבל מי שעומד 

במדרגה רוחנית גבוהה, כמו אותו ילד, מריח עליהם שהם 

הטמאים למשה א"כ בצדק אמרו לא קראו קריאת שמע. 

". אמנם ארונו של יוסף זה חשוב, קבורת ָלָּמה ִנָּגַרערבינו, "

ה חשוב, וגם מת מצוה זה חשוב, אבל סוף נדב ואביהוא ז

סוף מצַות פסח תהיה חסרה לנו. ָיריחו עלינו שלא הקרבנו 

. לכן, למרות שזכינו למצוות אחרות, אנו רוצים 2קרבן פסח

ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' להקריב גם את הפסח. "

  .ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

אותם אנשים  זכואחר כל מצוה, גלל הרדיפה הזו ב

באים אם לא היו ניתנה על ידם.  ת פסח שנימצוַ ש ,טמאים

ואומרים "ָלָּמה ִנָּגַרע", גם אז ה' היה נותן את המצוה הזאת. 

 .)במדבר ט, ז(עי' רש"י אלא שזכו שֵּתָאֵמר מצוה זו על ידם 

 ,הים את ה' מאהבה, רוצים לקיים מצומפני שהם עובד

וה זכו שהמצלכן ה, מצו ומצטערים כשאינם יכולים לקיים

  נתן על ידם.ת

ודבק  ,"והאר עינינו בתורתך :כל יוםבאנו מתפללים 

לא  .ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך" ,לבנו במצוותיך

צריך שזה יהיה עם מספיק שנלמד תורה ונקיים מצוות, 

ה המצוזכו לדבר הזה, קיום  אנשים הטמאיםה .אהבה ויראה

ה. על זה אנו מתפללים מאהבה, ויראה מחסרון קיום המצו

נעשה ם מצוות, אלא שיכל יום, שלא רק נלמד תורה ונקיב

  באהבה וביראה. הכל

  בריחה מן המצוות! -  "ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה'"

ם אחרת, שהיא שונה יש בפרשתנו גם קבוצת אנשי, הנהו

משך בה .שדברנו עליה עד כאןהאנשים מקבוצת והפוכה 

מוקפת ְּבשתי ה ",ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרןפרשת "הפרשה מופיעה 

. מה 3נּוִנין הפוכות. נ' הפוכה לפניה, ונ' הפוכה לאחריה

נונין אלו באות , בחז"ל מסמנות הנונין הללו? לפי דעה אחת

(שבת שלא כאן היה צריך להיות מקומה של פרשה זו לומר, 

בסמוך לפרשת "ְוָנַסע  , אלא למעלה, בפרשת במדבר,קטז, א)

. שם (במדבר ב, יז)ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹו ַהַּמֲחֹנת" 

מדובר לראשונה על נסיעת אהל מועד, וממילא שם הוא 

מדוע  ".ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן"המקום המתאים לכתוב את פרשת 

"כדי  -אפוא נכתבה פרשה זו כאן, ולא שם? אומרים חז"ל 

  .(שבת שם; רש"י במדבר י, לה)יק בין פורענות לפורענות" להפס

מה הן שתי הפורענויות שפרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן" באה 

פורענות אחת מפורשת בכתוב: "ַוְיִהי  -להפסיק ביניהן? 

ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה', ַוִּיְׁשַמע ה' ַוִּיַחר ַאּפֹו, ַוִּתְבַער ָּבם 

. אלא שזוהי )א, במדבר יא( ה' ַוֹּתאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה" ֵאׁש

פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע".  לאחר, הכתובה השניההפורענות 

 נוספת, ? היכן כתובה פורענותהראשונהומהי הפורענות 

"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה'  :פרשת "ויהי ִּבְנֹסַע"? אומרת הגמרא לפני
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זוהי הפורענות הראשונה, . , לג)ישם (ֶּדֶר ְׁשֶׁשת ָיִמים" 

ומה היא כאן . "פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסעַ  לפניהכתובה 

  .(שבת שם)"שסרו מאחרי ה'"  - הפורענות? 

למה נחשבת נסיעה זו של בני ישראל מהר וצריך להבין: 

"סרו מאחרי ה'"? הרי כל נסיעה שנסעו ישראל סיני, כאילו 

: "ַעל ִּפי ה' תנופרשבמדבר היתה על פי ה', כפי שמפורש ּבַ 

. ובפרט נסיעה (במדבר ט, יח)ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו" 

(עי' הר הזו מהר סיני, אחרי חניה של כמעט שנה למרגלות 

שהיתה על פי ה',  מפורש בכתוב, הרי רש"י שם י, יא)

 כפי שאומר משה בפרשת דברים: "ה' ֱאֵקינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו

ְּבֹחֵרב ֵלאֹמר, ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה. ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם, ּוֹבאּו ַהר 

. בנוסף לכך, הרי מטרת ז)-(דברים א, וָהֱאֹמִרי ְוֶאל ָּכל ְׁשֵכָניו" 

, "ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ֹאתֹו א"י נסיעה זו היא להגיע אל

משה לחותנו לפני כפי שאומר  - (במדבר י, כט)ֶאֵּתן ָלֶכם" 

הטענה על בני ישראל, על כך שנסעו אפוא הנסיעה. מהי 

  ֵמהר ה' אל ארץ ישראל?

התשובה היא, שהחסרון לא היה בעצם הנסיעה של בני 

לבישראל ֵמַהר ה', אלא  ה נת  ו של ישראל בנסיעה זו.  בכו

אמנם היזמה לנסיעה היא של ה', והנסיעה היא לארץ 

הנפשיישראל, אבל  שראל לנסיעה זו היה של י היחס 

(תוס' שבת "כתינוק היוצא מבית הספר, שבורח לו והולך לו" 

)ד"ה פורענות קטז, א
לא כתוב "ויסעו אל ארץ ישראל", אלא  .4

כי עיקר מחשבתם בנסיעה זו היתה  ,"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה'"

לברוח מבית הספר של . (רמב"ן במדבר י, לג) להתרחק ֵמַהר ה'

כל ישראל חשו כך, משה ואהרן,  ודאי לא. 5עם ישראל

אלעזר ואיתמר ועוד צדיקים ודאי נסעו מהר ה' כדי להגיע 

אל ארץ ישראל, לא כדי לברוח מהר סיני, אבל על כלל 

 ישראל מעידה התורה, שמטרת נסיעתם לא היתה להגיע

לא , ניסעלא חשוב לאן . לארץ ישראל, אלא לברוח מהר סיני

"כתינוק היוצא מבית  הר ה',העיקר לברוח מחשוב לאן נגיע, 

הספר שבורח לו והולך לו... לפי שלמדו הרבה תורה בסיני" 

. משה רבינו בא כל יום עם "חומרות" חדשות. שם)תוס' שבת (

פה הוא אומר שבשבת אסור לעבוד, ופה הוא אומר 

שבשמיטה אסור לעבוד, ופה הוא אומר שבפסח אסור 

ם אסור לאכול לאכול חמץ, ושם הוא אומר שביום הכפורי

עוד אפשר?... לכן  כמהבכלל... כל יום "חומרות" חדשות! 

הם רוצים לברוח מהר סיני, כדי שמשה לא יביא עוד 

 ,שהמהם לא יודעים שגם אח"כ ה' ידבר עם חומרות!... 

יהיה סוף  ,חושבים שאם יסעו מהר ה' .ויתן עוד מצוות

"נסעו  הם רוצים לברוח מבית הספר, לכן למצוות שה' מצוה,

ֵמַהר סיני דרך שלשת ימים [ביום אחד!], כתינוק היוצא 

אולי דרשו כן גם [. (שם)מבית הספר, שבורח לו והולך לו" 

מן הכתיב: "ַוִּיְסעּו ֵמַהר", אל תקרי "ֵמַהר" אלא "ַמֵהר", 

רותשנסעו    ].6, כדי לברוח מהר סיניבמהי

זה בדיוק ההפך מהאנשים הטמאים שבפרשתנו. לאנשים 

רוצים את הפטור.  לאים היה ְּפטור ממצַות פסח, והם הטמא

הם רוצים להיות דווקא חייבים בקרבן פסח. ואילו האנשים 

ה', כדי לברוח  ֵמַהרהאלה לא רוצים מצוות. נוסעים ַמֵהר 

במהירות מבית הספר. לא מבינים שהמצוות הן מתנה טובה 

  ., ושכל מצוה נוספת היא רווח רוחני נוסףמאת ה'

  עלת "להפסיק בין פורענות לפורענות"?מה התו

"ַוִּיְסעּו של פורענות הכפי שהזכרנו, כדי להפסיק בין 

פורענות של "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים", כתבה לַ ", ֵמַהר ה'

התורה את פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" בין שתי הפורענויות הללו, 

  כדי להפסיק ביניהן.

ה הזו? איזו תועלת ויש לשאול: לשם מה נחוצה ההפרד

המתאוננים הפורענות של מיד אחרי ובכלל, הרי  יש בה?

"ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו  -נוספת מופיעה פורענות 

שם ו ,(במדבר יא, ד)וכו'  ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ,ַּתֲאָוה

  ?מדוע זה, הפורענויותבין הפסיקה התורה לא 

נראה לבאר כך: הרי כלפי חוץ, מי שאינו יודע שבלבם 

של ישראל היתה בחינה של "תינוק הבורח מבית הספר", 

לחשוב שישראל נוסעים במהירות מהר סיני כדי יכול היה 

להגיע לארץ ישראל. אמנם הקב"ה ידע מה שבלבם, אבל 

ישראל כלפי חוץ נראה כאילו אהבת ארץ ישראל יש כאן. 

כדי להגיע במהירות לארץ ישראל, הארץ ממהרים לנסוע 

(לשון הגר"א ז"ל "ֶׁשָּכל העליונים והתחתונים תשוקתם אליה" 

י ָהָעם של "ַוְיהִ  חטאמצד שני, גם ה .בתחילת אגרתו)

כל כך. הולכים שלשה ימים גדול  ואינ וְּכִמְתֹאְנִנים" לכשעצמ

רצופים במהירות, זוהי באמת סיבה טובה להתעייף. נכון, זה 

יא, א במדבר (עי' רש"י א כ"כ בסדר להתלונן כפי שהתלוננו ל

, , אבל התביעה על כך אינה חזקה כל כךד"ה רע באזני ה')

להתחייב , "(ב"ב טז, ב)שהרי "אין אדם נתפס בשעת צערו" 

  .(רש"י שם)" על שהוא מדבר קשה מחמת צער ויסורין

, עולה תביעה יחדמצירוף שתי הפרשיות  ,ואולם

אמת אתה נוסע מהר סיני כי אתה כל כך שואף חזקה. אם ב

לארץ ישראל, מה אתה מתלונן על עיפות? תלונה זו מוכיחה, 

שהנסיעה המהירה שלך איננה בגלל חיבת הארץ. אם היית 

נוסע בגלל חיבת הארץ, היית אומר: אדרבא, שה' "יריץ" 

יותר מהר, ובלבד שנגיע כבר לארץ ישראל. כמה שאותנו 

ה היא רק כדי לברוח מהר סיני, הרי אבל אם כל הנסיע

שברגע שנסעת מהר סיני והגעת לתחנה הבאה, כבר לא 

דחוף יותר לנסוע, ואפשר להתלונן שלא רוצים למהר. אפשר 

  לחנות כאן.

ועל כן, כדי למעט בגנותם של ישראל, נכתבה פרשת 

"ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" בין שתי הפורענויות, כדי שהגנאי לא יהיה ניכר 

כל כך מן הכתוב. שהרי כפי שהסברנו, עיקר הגנאי  ובולט

עולה מצירוף שתי הפרשיות יחד, ועל כן הפריד הקב"ה בין 

שתי הפרשות, כדי למעט בגנותם של ישראל, שלא תבלוט 

כל כך הסתירה בין ההליכה המהירה מסיני לבין פרשת 

  המתאוננים.
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המתאוננים פרשת בין מסיבה זו, לא הפסיקה התורה גם 

אלו נפרדות הן,  שתי פורעניותשכן  .קברות התאוהת פרשל

פורענות אחת מחדדת את  ,כאן אבל ואין קשר ביניהן.

כ גדולה, "אם השאיפה שלך לא"י כ :נפשך ההשניה, כי ממ

ואם השאיפה לא  על מהירות ההליכה?למה אתה מתלונן 

לכן כאן  ?כ"כ גדולה, למה אתה שמח כ"כ ללכת מהר ה'

, לא לקרוא אותן בנשימה הפורענויות צריך הפסק בין שתי

אולי כך  .כדי שלא תהיה טענה כ"כ חזקה על ישראל ,אחת

  הפשט בגמרא.

  מהו דין ומהו חשבון?

בכלל, ראוי לאדם להזהר שלא תהיה סתירה במעשיו. 

המשנה אומרת: "דע... לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" 

למה לא אמרו . מהו "דין" ומהו "חשבון"? (אבות פ"ג מ"א)

לפני מי ", או "לפני מי אתה עתיד ליתן את הדיןבקצרה, "דע 

 שני פירושים יש בזה מהגר"א"? אתה עתיד ליתן חשבון

הוא על עצם העבירה,  "דין". פירוש אחד הוא זה: ז"ל

הוא על מצוות שיכולתי לעשות באותו זמן ולא  "חשבון"ו

(וכן  למדתיעשיתי, או תורה שיכולתי ללמוד באותו זמן ולא 

. כי בשלמא פירש הגר"ח מוולוז'ין בפירושו למסכת אבות שם)

כשאדם מבטל תורה בגלל שָעַסק בשינה, או באכילה, או 

בפרנסה, אין באים אליו בתביעה על מצוות שלא עשה 

באותו זמן, שהרי כך נברא האדם, הוא מוכרח לישון, לאכול, 

 ;מוכרח בל לעשות עבירות הרי איננואולעסוק לפרנסתו. 

יתבעו ממנו גם על תורה ומצוות  ,כשעושה עבירות ,ועל כן

. על זה אין שום 7זמן שהיה עסוק בעבירהאותו שביטל ב

, או לעסוק תירוץ, למה לא למדת במקום לדבר לשון הרע

  .בעבירה אחרת

אבל יש גם פירוש אחר שאומרים בשם הגר"א, והוא 

ד עצם הדבר, הנוגע לעניננו. לפי פירוש זה, "דין" הוא מצ

מתאים כיצד ו"חשבון" הוא  .או לא ,דיןפי ההאם נהגת כ

יש ש אדם עם שאר המעשים שלך. למשל:שעשית המעשה 

 .צדקהכסף למספיק לא נותן לו הרבה כסף, ואעפ"כ הוא 

לא  - אם כךולהוציא כסף, נפשית הוא אדם שקשה לו יתכן ש

מעט משאבל אם אותו אדם . כל כך בתביעותיבואו אליו 

יש טענה כבר מרבה להוציא כסף לבלויים, אז  ,צדקהלתת ל

כפי  , שלא נתן מספיק כסף לצדקהה"דין"חוץ מן  .עליו

: הרי יבואו איתו גם "חשבון"ייב לתת, וחהשיעור שמ

לא אז למה לצורכי צדקה , לעצמך ידעת להתנהג בפזרות

לו מבחינה נפשית קשה העובדה ש ...?ו האופןנהגת באות

  עמוד במקרה זה להגנתו.תלא להוציא כסף, 

אינו  "מלכות הציונית"שסובר שדינא דמי : דוגמא נוספת

דינא, יכול להיות שהוא צודק בדין, ויכול להיות שהוא לא 

אבל . בדין בבית דין של מעלהאיתו על זה יבואו  .צודק בדין

פה ושם מצד שני עובר ואם אדם מצד אחד חוגג את ה' אייר, 

אם  !נפשך מהמ ":חשבון"יבואו איתו על חוקי המדינה, אז 

למה לא שמרת על חוקי  ,טובה ל כךאתה חושב שהמדינה כ

את ה' חגגת למה  ,אם אתה חושב שהיא לא טובההמדינה? ו

שלא תהיה סתירה  ,אדם צריך אפוא להזהר ...באייר?

 לא יהיו עליו טענות. "חשבון"לפחות ב, כדי שבמעשיו

דינא טוענים ש"חד שמצד א ,רואים הרבה פעמים אנשים

... וכו' וכו'המדינה חוקי שחובה לכבד את , ו"דמלכותא דינא

 םה, אז הםמס הכנסה נוגע בש ,לעצמם אבל ברגע שזה נוגע

 .יש דין אחרפתאום אז  ".דינא דמלכותא דינא"שיש  יםשוכח

כך או הוא ני יודע אם ינא - הדין  לא צודק. "חשבון" וזה

  חשבון.ו אינבודאי  -אבל החשבון  .אחרת

  לא מפחד ממכות - "ערב רב"ה

באה  אחרי הפורענות הראשונה, שסרו מאחרי ה',

ַוִּיְׁשַמע ה', ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע ְּבָאְזֵני " הפורענות השניה:

מה  ".ַוֹּתאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנהה', ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש  ,ַוִּיַחר ַאּפוֹ ה' 

, שמביא רש"י "? לפי פירוש אחדֲחֶנהִּבְקֵצה ַהּמַ פירוש "

מפני . "גדולים"בקצינים שלהם ובַ הוא " ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה"

(שמות "ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאִקים ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו"  ,שחטאו בהר סיני

, למרות שודאי לא היו מן (עי' רש"י שם) כאן נענשו, כד, יא)

  .המתאוננים

 לא כ"כ אכפת להם ,פראלה שבורחים מבית הסאבל 

 צדיקיםאם מתים אנשים  ,הם לא מתרשמים במיוחד .מזה

 :חדשהיש כבר תלונה  מיד אחרי זהולכן,  .וגדולים

ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני  ,"ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה

ם .דבר יא, ד)(במ ַוֹּיאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר" ,ִיְׂשָרֵאל ו י תו   באו

והתפילה של משה הצליחה לעצור  ,בערה בהם אש ה'שבו 

 יבנתלונה חדשה של כבר , באותו יום יש (שם, ב) האשאת 

 ,איך יכול להיות .(עי' תענית כט, א) ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר"" - ישראל 

זהו ש ,מתחילה תלונה חדשה? יכול להיותבאותו יום כבר ש

התלונה לא התחילה  .ב רברעזה ה ,זהמפני שמי שגרם ל

 הערב רב שזהו ,"ָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבוֹ "אלא  ,ישראל ימבנ

 ,אנשיםהאותם הם  אלווהרי . ה, הם התאוו תאו(רש"י שם, ד)

התעלמו מן המכות,  ,אחרי כל מכה ומכה ,שבמצרים

 .8עד שבא הסוף במכת בכורות ,לשעבד את ישראלוהמשיכו 

 ,גם כאןממילא,  .עליהם ותלא משפיעכות המ ,אבל עד אז

מיד אפשר  .לא משפיעה עליהם שהקב"ה שולח התבערה

  להתלונן.ושוב באותו יום ל

 ישראל. ילהחטיא גם את בנהם מצליחים אלא שהפעם 

. אם ַוֹּיאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר" ,ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

חטא מעשה מרים, והאלה, המתאוננים, וא היו הדברים ל

 .(עי' רש"י במדבר יא, א) מיד לא"ינכנסים ישראל המרגלים, היו 

 .לכניסה לא"יהיא בחלקה הכנות  ,התחלת ספר במדבר

ראל, הקב"ה מונה את ישראל לדעת כמה יוצאי צבא יש ביש

חצוצרות עשיית ה של מסדר אותם לדגלים ולמחנות, והמצוו

(רש"י " שיהיו תוקעין לפניך כמלך", ר י)(במדב למשה רבינו

של מלך, כדי שיוכל לכבוש  הכל כדי שיהיה לו דין, שם, ב)
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ִמי "לא היתה בעיה  ,אם היו נכנסים לארץוהנה,  .9את א"י

במדבר יש ששלהם, מהיו להם בהמות  .ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר"

 .אא"כ הקריבו אותן בתור קרבןלאכלם אומרים שהיה אסור 

יקחו בודאי שלל גם ו, הזה איסורהלא יהיה  אבל בא"י

ִמי " ה שלבעילא תהיה  .בשפע אז יהיה להם בשרומהגויים, 

 .לשם תלונההיא התלונה אלא ש .בא"י ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר"

עשרה נסיונות שניסו אחד מ וזה .כדי לנסות את ה'מתלוננים 

 לתת להם בשריוכל לנסות אם אבותינו את הקב"ה במדבר, 

 .להשיג בשר בשפעו ,מיד להכנס לא"י היו יכולים .ן טו)(ערכי

  לא"י.מיד רק בעקבות המעשים האלה, לא נכנסו 

להזהר במעשים  ,אנו צריכים ללמוד לקח ,ל כל פניםע

שדברנו, אלא שיהיה  פיכ, סתירותבהם שלא תהיינה  ,שלנו

  .חשבון מתאיםה
  
  
  
  
  

  
                                                           

, אלא נתן לאנשים אחרים לשאת בעצמואותו  נשאם (שמות יג, יט), אך כנראה לא אמנם משה הוא זה שהעלה את ארונו של יוסף ממצרי. 1

  .אותו

אף שהוא  -דומה פטור למי שהוא חייב בדבר וקיים המצוה. שזה קנה שלמות, וזה ת עשה, אף על גב שהוא פטור, אינו כאשר לא קיים מצוַ . "2

  ." ("תפארת ישראל" למהר"ל פרק כ'. ועי' גם "גור אריה" במדבר ט, א)לא קנה שלמות -פטור 

שבחידושי  מלמעלה ומלמטה" (שבת קטו, ב). ולא פורש מה הן הסימניות. אלא סימניותבגמרא אמרו, "פרשה זו עשה לה הקב"ה . 3

. וכן איתא בזוהר (ח"ג קנה, א), שצריך ות(שם קג, א ד"ה משני סימניות) הביא בשם רב האי גאון, שהכונה היא לשתי נוני"ן הפוכהרשב"א 

, כיון שכל אות יהלעשות לפרשה זו ב' נוני"ן המנוזרין לאחורא. ובשו"ת מהרש"ל (סי' ע"ג) העלה, שאין לעשות נוני"ן לפני הפרשה ואחר

(מהדו"ק סי' ע"ד)  "נודע ביהודה"נים". אך בננננסוע", והנ' שבתיבת "ויהי העם כמתאנננניותרת פוסלת הספר, אלא יהפוך הנ' שבתיבת "ויהי במ

  השיג עליו, דודאי נ' המנוזרת אין תורת אות עליה, ואינה פוסלת הספר, ועל כן יש לעשות הנוני"ן כנהוג, אחת לפני הפרשה ואחת לאחריה.

 לאחרהיא מה שנכתב  - שסרו מאחרי ה'  - הראשונהשיטה אחרת בכל זה. [ולדעתו, הפורענות מאחרי ה') יש שבת קטז, א ד"ה . ולרש"י (4

 התוס' (שבת קטז, א(במדבר יא, ד). וכן היא גם שיטת רבינו בחיי (שם י, לג)]. ו " וכו'ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוהפרשת המתאוננים: "

, לה) הקשו על ביאור זה ודחוהו. ואכמ"ל. וכל האמור כאן למעלה הוא על פי שיטת התוס' במדבר ירמב"ן (ד"ה פורענות ראשונה) וה

  והרמב"ן.

 פורענותשום להם  ואע"פ שלא אירע. ולפי זה, הפורענות שהיתה כאן היא עצם החטא עצמו, שנסעו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, 5

שהחטא גורם לריחוק מה', ואין מפני נראה שזהו , 'פורענות'נקרא החטא עצמו שם בסוף דבריו). [והטעם שרמב"ן ( ם או בממונםועונש בגופ

" (עי' רש"י שם, לג). היה מכניסם לארץ מיד ,ושמא אלמלא חטאם זהלך פורענות גדולה מזה, שאדם נעשה רחוק מה']. ועוד פירש הרמב"ן, "

במדבר נגזרה רק  ארבעים שנהיא, שלא נכנסו לא"י מיד, ונתעכבו עוד במדבר. [אבל הגזרה שיצטרכו להיות ולפירוש זה, הפורענות ה

  אח"כ, אחר חטא המרגלים].

(שמות ' יםִק אֱ ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ֶאל ַהר הָ ': 'יםקהאלהר 'לפי שהשגיחו שלא נמצא בתורה אלא  ,ומה שהוצרכו לדרוש כןורבינו בחיי פירש: ". 6

 .ר ה'"הַ מֵ  עּוסְ ּיִ (בראשית כב, יד), "וַ ' האֶ רָ ר ה' יֵ הַ ּבְ 'ג, א), וכן נמצא במסורת שאין בתורה אלא שנים: שם (' הבָ רֵ ים חֹ ִק אֱ ֶאל ַהר הָ ', וכן: כד, יג)

  ל "מאחרי"]." במובן שרהַ מֵ ), [ודרשו "לג ,רבינו בחיי במדבר י" (הוצרכו לדרוש שנסעו מאחרי ה' ,ר ה'"הַ נה הלשון ואמר "מֵ יוכיון שש

ידיהם מדברי  פּורָ ׁשֶ  -. מהו רפידים? ָרֵאל ִּבְרִפיִדם" (שמות יז, ח)שאמרו: "ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂש  ,יש שהסבירו על פי זה את דברי חז"ל. 7

. ז)-(כפי שמסופר לעיל שם, ב בזמן שהתלוננו על משההתשובה היא,  -רפו ידיהם מדברי תורה? מצאנו שהיכן וקשה:  תורה (מכילתא שם).

  (על פי שיחת הרב שליט"א לפרשת בלק תשס"ב). היו יכולים ללמוד תורה, ועל כן הרי זה נחשב להם שרפו ידיהם מדברי תורההזה בזמן ד

למוד תורה, עוד הסבירו על פי זה את דברי התוס' (סנה' ז, א ד"ה אלא) שהקשו, דבגמ' בסנה' (שם) אמרו שתחילת דינו של אדם הוא על ת

ואילו במס' שבת (לא, א) משמע, שתחילת דינו של אדם הוא על משא ומתן באמונה, ורק אח"כ על תלמוד תורה. ותירצו התוס' (בתירוץ שני), 

הרי הוא מקבל תחילה את עונשו על מה שלא עסק בתורה.  -שאכן בתחילה נשאל האדם אם נשא ונתן באמונה; אבל לענין קבלת העונש 

ריך להבין: אם תחילת מתן העונש הוא על ביטול תורה, למה לא מקדימים לשאול אותו על ענין זה? וביארו בזה, שכדי לדון את עכ"ד. וצ

, א"כ אין תביעה עליו, למה לא עסק באמונההאדם על ביטול תורה, יש לדעת תחילה כיצד עסק במשא ומתן. שאם עסק במשא ומתן 

שא ומתן לפרנסתו, וזהו היתר גמור, וגם מצוה. אבל אם עיסוקו של אדם במשא ומתן לא היה באמונה, באותו זמן בתורה. שהרי היה עסוק במ

; וממילא, חוץ מן העבירות שעשה [ששיקר, והונה, וגזל וכו'], יש תביעה כלפיו, עבירההרי שאז אין כאן לא היתר ולא מצוה, אלא מעשה 

  לים את האדם אם עסק במו"מ באמונה, כדי לדעת כיצד לדונו בענין עסק התורה.למה לא עסק באותו הזמן בתורה. ולכן מקדימים ושוא

. אמנם כבר "בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים" (ר"ה יא, א), חצי שנה לפני שיצאו משם, ועדין חלק ממכות מצרים היה לפניהם, 8

יה פסקה העבודה אך כבר באר ב"תורה תמימה" (שמות פ"ו הערה ו'), שאין כונת חז"ל שבר" ר מ , אלא שהתחילה אז ִלְפחֹות ולהתמעט לג

  .בהדרגה

ברמב"ם (הלכ' תרומות פ"א ה"ב) מבואר, שלכיבוש א"י צריך "מלך או נביא". ומשמע שדי באחד מהם (חזו"א שביעית סי' ג' ס"ק ט"ז ד"ה . 9

בחירה פ"ו הי"א)]. והרי משה כבר היה נביא. וא"כ, גם מלך וגם נביא (רמב"ם הלכ' בית הלה צריך ששבועות). [דלא כקדושת ירושלים, 

לכיבוש א"י, לכאורה לא היה צורך במלכותו של משה, [הגם שודאי היה מלך, כמבואר בגמ' (זבחים קב, א) וברש"י בפרשתנו (במדבר י, ב; 

  שם יב, ח) ובפרשת קרח (שם טז, א ד"ה ודתן ואבירם)].

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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


