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1 
 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"ובהעלותך  לפרשת

 והבורחים מהן -הרודפים אחר המצוות 
 

 לא ְמַוְתִרים על שום מצוה! -" ָלָמה ִנָגַרע"
את ישראל ה' ה ו  צ  מ  כשנה לאחר שיצאו ישראל ממצרים, 

ִהי ֲאָנִשים מספרת התורה: ". ג(-)במדבר ט, אלעשות פסח במדבר  י  ו 
הוא.  ּיֹום ה  ח ב  ס  פ  ֲעׂשת ה  לו ל  ֹלא ָיכ  ש ָאָדם, ו  נ פ  ֵמִאים ל  ר ָהיו ט  ֲאש 
ש ָאָדם, ָלָמה  נ פ  ֵמִאים ל  נו ט  רו... ֲאנ ח  ֹּיאמ  ה... ו  ֵני מש  בו ִלפ  ר  ִּיק  ו 

מֹ  ן ה' ב  ב  ת ָקר  ִריב א  ק  ִתי ה  ִבל  ע ל  ָרֵאל"ִנָגר  ֵני ִיׂש  תֹוְך ב  -)שם, ו ֲעדֹו ב 

 .ז(
)סוכה נחלקו בזה חז"ל  -מי היו אותם טמאים, וכיצד נטמאו? 

, יש אומרים 1. יש אומרים שנושאי ארונו של יוסף היוב(-כה, א
ם שמישאל ואלצפן היו, שנטמאו מנשיאת  ִויֹוֵתיה  של נדב ג 

ומרים שאותם , ויש אה(-)ויקרא י, דואביהוא אל מחוץ למחנה 
אנשים היו סתם יהודים שנטמאו במת מצוה. על כל פנים, לכל 

מדובר באנשים שנטמאו סתם כך, אלא באנשים לא הדעות, 
נשיאת ארונו של  - מחמת התעסקות במצוה כלשהיא נטמאוש

םיוסף, הוצאת  ִויֹוֵתיה  של נדב ואביהוא מן המשכן, או טפול  ג 
 ין: מה מקום יש לטענתבמת מצוה. אם כך, קשה לכאורה להב

ֹמֲעדוֹ , "האנשים הללו ן ה' ב  ב  ת ָקר  ִריב א  ק  ִתי ה  ִבל  ע ל  "? ָלָמה ִנָגר 
הרי במקום קרבן פסח, זכו למצוות אחרות שאחרים לא זכו להן! 

 ואם כך, בסך הכל, אין כאן שום גרעון!
פלא שמובא מותשובה לשאלה זו ניתן לענות על פי מעשה 

יהודה התארחו פעם  בייצחק ור ביר ר שם:וכך מסופ .בזוהר
לחכם זה היה ילד . חכם אחד, ושמו רב המנונא סבאבביתו של 

, שהיה לומד כל היום )שהיה בעל מדרגה גבוהה מאד(קטן 
ב"ֵחידר", ובערב היה שב לביתו. כששב הילד באותו יום הביתה, 

, וקבל מהם ברכה! הללוחכמים הלשני  נא : גשלו אמואמרה 
אמר לאמו: ונרתע לאחוריו אך מיד הילד להתקרב אליהם, התחיל 

 שני חכמים אלו, ש" אנימריח"אמא, איני רוצה להתקרב אליהם! 
, וכך למדוני רבותי, שמי שלא קרא לא קראו קריאת שמע היום

 בייצחק ור בישמעו ר יהא בנידוי כל אותו היום. -קריאת שמע 
! לא קראנו קריאת נכון הדבראמת ואמרו:  דברי הילד, יהודה את

ת הכנסת כלה,  -שמע היום! ומדוע?  כי היינו עסוקים במצו 
 )זוהר ח"ג קפו, א( והעוסק במצוה פטור מן המצוה!

מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? אפשר ללמוד ממנו יסוד 
יהודה היו פטורים מקריאת שמע! יותר  בייצחק ור בירגדול: 
מצוה אסורמכך:  שעסקו בה, בשביל  היה להם להפסיק לעסוק ב 

. ואף על פי כן, )עי' רמ"א יו"ד סי' ר"מ סי"ב(לקרוא קריאת שמע 
ת קריאת שמע! לא כל אדם יכול  הריחו עליהם שנחסרה מהם מצו 
להריח את זה, אבל מי שעומד במדרגה רוחנית גבוהה, כמו אותו 

 בצדק אמרואם כך, ילד, מריח עליהם שהם לא קראו קריאת שמע. 
ערבינו, "הטמאים למשה  ". אמנם ארונו של יוסף זה ָלָמה ִנָגר 

חשוב, קבורת נדב ואביהוא זה חשוב, וגם מת מצוה זה חשוב, 
ת פסח תהיה חסרה לנו -אבל סוף סוף  עלינו שלא  "ָיריחו" !מצו 

. לכן, למרות שזכינו למצוות אחרות, אנו 2הקרבנו קרבן פסח
ע רוצים להקריב גם את הפסח. " ן ָלָמה ִנָגר  ב  ת ָקר  ִריב א  ק  ִתי ה  ִבל  ל 

ָרֵאל" ֵני ִיׂש  תֹוְך ב  ֹמֲעדֹו ב   .ה' ב 
נו, היום אני פטור מללמוד, אני עסוק  :לפעמים אדם חושב

כדאי  .שידע שמריחים עליו שהוא לא לומד .באיזו מצוה אחרת
 .לימוד תורהולא ישמח שיש לו מצוה אחרת במקום  ,דם ילמדאש

 אותם אנשים טמאים, זכוי כל מצוה, בגלל הרדיפה הזו אחר
ת פסח שניש ואומרים באים אם לא היו אמנם ניתנה על ידם.  מצו 

ע" גם אז ה' היה נותן את המצוה הזאת זכו אך בכל זאת  ,"ָלָמה ִנָגר 
ראויה היתה פרשה זו . "שמצוה זו ֵתָאֵמר על ידםאנשים אלו 

לו שתאמר להאמר ע"י משה כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו א
מפני שהם  .(במדבר ט, ז)רש"י  "על ידיהן, שמגלגלין זכות ע"י זכאי

ומצטערים כשאינם  ,עובדים את ה' מאהבה, רוצים לקיים מצוה
 ֵתָאֵמר על ידם.זו זכו שמצוה לכן יכולים לקיים מצוה, 

 משיקולים רוחניים -דרישת בנות צלפחד 
האנשים  מוצאים בעוד מקום בתורה טענה דומה לזו שטענו

ע ֵשם  הטמאים שבפרשתנו. בנות צלפחד באות בטענה, "ָלָמה ִיָגר 
תֹוְך ֲאֵחי  ָנה ָלנו ֲאֻחָזה ב  תֹו ִכי ֵאין לֹו ֵבן, ת  ח  פ  ָאִבינו ִמתֹוְך ִמש 

צריך להבין, שבנות צלפחד לא טענו , הנה. ו)במדבר כז, ד(ָאִבינו" 
עיקר כוונתן. היתה לא זו כדי לזכות בממון אביהן. מה שטענו 

והראיה, שהרי הציעו למשה גם אפשרות אחרת: שתתייבם ִאָמן, 
אותלד בן,  )רש"י שם ע"פ ב"ב יירש את כל רכושו של אביהן  והו

. הרי שלא קבלת ממון אביהן היתה עיקר מטרתן, אלא קיט, ב(
כונתן היתה לתקן את נשמתו. הן מבינות "כי מעלה גדולה יש 

ומי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא"  לארץ ישראל,
, וכמו כן הן מבינות, שזרעו של אדם )אבן עזרא בראשית לג, יט(

כמותו, והרי זה כאילו הנפטר עצמו ממשיך לחיות ולפעול בעולם. 
את אביהן, הרי זה כאילו שיש לאביהן  הןממילא, אם תירשנה 

יה חסרה לו חלק בארץ ישראל; ואם לא תירשנה את אביהן, תה
המעלה הזו. לכן גם הן פונות בדיוק באותו סגנון שנקטו בו 

"למה יגרע". כי גם הן, כמותם,  -האנשים הטמאים שבפרשתנו 
 לתקן את נשמת אביהן. -פועלות מתוך מניעים רוחניים 

הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל הרי הסביר, שבכלל, כל  רי ורבימו
ו לקרוביו, כפי סדרי עוברים בירושה לבניו אמה שנכסי הנפטר 

זהו לא מועברים באופן סתמי לאחרים, , והירושה שקבעה התורה
שהממון הוא כלי שניתן לאדם מן השמים לעבודת ה', מפני 

לעשות בו מצוות ומעשים טובים. ממילא, כשמת בעל הכלי, מן 
הדין הוא להעביר את הכלי אל מי שהוא שותף לאותו סוג של 

 -ממשיך בה. מי עונה להגדרה זו? עבודת ה' שהיתה לנפטר, ו
הם ממשיכי דרכו של האב, ועבודת ה' המיוחדת  ,הבנים !הבנים

להם דומה בדרך כלל לזו של האב, )לכן על פי רוב דומים הבנים 
כן ללאביהם בכשרונות ובמידות, וכן במראיהם החיצוני(, ו

. אם אין בנים, הממון 3להם -נמסרים הכלים שהיו ביד הנפטר 
קרובים אחרים, כי גם לשאר בני המשפחה יש בדרך כלל ניתן ל

בחינה משותפת בעבודת ה' עם הנפטר, שהיה קרוב משפחתם. 
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2 
הבנים הם הקרובים ביותר בסוג עבודת  -אבל בראש ובראשונה 

מה . 4ה' שלהם אל הוריהם, ולכן הם הקודמים לרשת את ממונם
ה תועלת , ובזה תהישלא הספיק המת לעשות בנכסיו, יעשו קרוביו

גם לנשמת הנפטר. כך הסביר מו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל 
(250, וח"ג עמ' 217)מכתב מאליהו ח"ב עמ' 

5. 
זוהי אפוא מטרתן של בנות צלפחד. הן לא טוענות את טענתן 
משיקולים ממוניים, אלא משיקולים רוחניים, לדאוג לתיקון נשמת 

חָ  יו של צלפחד אביהן, שלא יגרע חלקו בעולם הבא. אמנם גם א 
יירשו את חלקו בא"י יהיה בזה תיקון  הםקרובים אליו, וגם אם 

קרובה, יותר מסויים לנשמתו של צלפחד, אבל כשיש בת, הרי היא 
. ולכן הקב"ה מקבל את טענתן של בנות 6והתיקון מועיל אז יותר

וה את משה לפעול בהתאם. ובאמת, גם הן זכו למה  צלפחד, ומצ 
)=פרשת נחלות( ראויה היתה פרשה זו : "שזכו האנשים הטמאים

" להכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן
 .)רש"י במדבר כז, ה(

 כתינוק הבורח מבית הספר -ַוִיְסעּו ֵמַהר ה' 
אבל יש בפרשתנו גם קבוצת אנשים אחרת, שהיא שונה 

ֹסע  מקבוצת הטמאים, וגם מבנות צלפחד. פרשת " ִהי ִבנ  י  " ָהָאֹרןו 
שתי נוִנין המופיעה בפרשתנו,  כתובה בתורה כשהיא מוקפת ב 

מה מסמנות הנונין . 7הפוכות. נ' הפוכה לפניה, ונ' הפוכה לאחריה
שלא כאן היה נונין אלו באות לומר, , בחז"ל הללו? לפי דעה אחת

, אלא למעלה, )שבת קטז, א(צריך להיות מקומה של פרשה זו 
ִוִּים בפרשת במדבר, בסמוך ל ל  ֲחֵנה ה  ל מֹוֵעד מ  ע ֹאה  ָנס  פרשת "ו 

ֲחֹנת" מ  תֹוְך ה  . שם מדובר לראשונה על נסיעת אהל )במדבר ב, יז( 8ב 
ִהי "מועד, וממילא שם הוא המקום המתאים לכתוב את פרשת  י  ו 

ֹסע  ָהָאֹרן מדוע אפוא נכתבה פרשה זו כאן, ולא שם? אומרים  ".ִבנ 
)שבת שם; רש"י פורענות לפורענות" "כדי להפסיק בין  -חז"ל 

 .במדבר י, לה(
ֹסע  ָהָאֹרן" באה  ִהי ִבנ  י  מה הן שתי הפורענויות שפרשת "ו 

ִהי ָהָעם  -להפסיק ביניהן?  י  פורענות אחת מפורשת בכתוב: "ו 
ר ָבם ֵאש ה'  ע  ִתב  פֹו, ו  ר א  ִּיח  ע ה' ו  מ  ִּיש  ֵני ה', ו  ָאז  ע ב  ִנים ר  ֹאנ  ִמת  כ 

ֲחנ ה"ו   מ  ֵצה ה  ל ִבק  . אלא שזוהי הפורענות (א, במדבר יא) ֹתאכ 
ה י ". ומהי הפורענות  לאחר, הכתובה השנ ֹסע  ִהי ִבנ  י  פרשת "ו 

נה י נוספת, ? היכן כתובה פורענותהראשו נ ִהי  לפ י  פרשת "ו 
"? אומרת הגמרא ֹסע  ת ָיִמים"  :ִבנ  ֹלש  ְך ש  ר  ר ה' ד  עו ֵמה  ִּיס  , שם י)"ו 

יזוהי הפורענות הראשונה, הכתובה . ג(ל נ ֹסע   לפ ִהי ִבנ  י  ". פרשת "ו 
 .)שבת שם("שסרו מאחרי ה'"  -ומה היא כאן הפורענות? 

למה נחשבת נסיעה זו של בני ישראל מהר סיני, וצריך להבין: 
"סרו מאחרי ה'"? הרי כל נסיעה שנסעו ישראל במדבר כאילו 

פרש ֵני נותהיתה על פי ה', כפי שמפורש ב  עו ב  ל ִפי ה' ִיס  : "ע 
ל ִפי ה' י ֲחנו"  ע  ָרֵאל, ו  . ובפרט נסיעה זו מהר סיני, )במדבר ט, יח(ִיׂש 

, הרי )עי' רש"י שם י, יא(הר האחרי חניה של כמעט שנה למרגלות 
ב בכתו רש  שהיתה על פי ה', כפי שאומר משה בפרשת  מפו

ר ֵאֵלינו ב   ת ָבָהר דברים: "ה' ֱאֹלֵקינו ִדב  ב  ם ש  ב ָלכ  ֹחֵרב ֵלאֹמר, ר 
ֵכָניו"  ל ָכל ש  א  ר ָהֱאֹמִרי ו  ם, וֹבאו ה  עו ָלכ  נו וס  ה. פ  ז  . ז(-)דברים א, וה 

ל  בנוסף לכך, הרי מטרת נסיעה זו היא להגיע אל ארץ ישראל, "א 
ֵתן ָלכ ם"  ר ה' ֹאתֹו א  ר ָאמ  ָמקֹום ֲאש  ר כפי שאומ - )במדבר י, כט(ה 

הטענה על בני ישראל, על אפוא משה לחותנו לפני הנסיעה. מהי 
 כך שנסעו ֵמהר ה' אל ארץ ישראל?

התשובה היא, שהחסרון לא היה בעצם הנסיעה של בני ישראל 

ר ה', אלא  הלבֵמה  ת  נ ו ו של ישראל בנסיעה זו. אמנם היזמה  בכ
של היחס לנסיעה היא של ה', והנסיעה היא לארץ ישראל, אבל 

לנסיעה זו היה "כתינוק היוצא מבית הספר, שבורח לו  ישראל
(ד"ה פורענות )תוס' שבת קטז, אוהולך לו" 

לא כתוב "ויסעו אל ארץ  .9
ר ה'" עו ֵמה  ִּיס  כי עיקר מחשבתם בנסיעה זו  ,ישראל", אלא "ו 

ר ה'היתה  לא חשוב לאן נוסעים, . )רמב"ן במדבר י, לג( להתרחק ֵמה 
לברוח מבית הספר של קר לברוח מהר ה', העילא חשוב לאן נגיע, 

משה ואהרן, אלעזר  .ודאי לא כל ישראל חשו כך. 10עם ישראל
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 לארץ ישראל, אלא 

"כתינוק היוצא מבית הספר שבורח לו והולך , ינילברוח מהר ס
. משה רבינו בא שם(תוס' שבת )לו... לפי שלמדו הרבה תורה בסיני" 

כל יום עם "חומרות" חדשות. פה הוא אומר שבשבת אסור 
לעבוד, ופה הוא אומר שבשמיטה אסור לעבוד, ופה הוא אומר 

אסור שבפסח אסור לאכול חמץ, ושם הוא אומר שביום הכפורים 
עוד אפשר?...  כמהלאכול בכלל... כל יום "חומרות" חדשות! 

לכן הם רוצים לברוח מהר סיני, כדי שמשה לא יביא עוד 
ויתן עוד  ,שהמהם לא יודעים שגם אח"כ ה' ידבר עם חומרות!... 

 יהיה סוף למצוות שה' מצוה, ,חושבים שאם יסעו מהר ה' .מצוות
ר סיני דרך שלשת "נ .הם רוצים לברוח מבית הספר לכן סעו ֵמה 

ימים ]ביום אחד![, כתינוק היוצא מבית הספר, שבורח לו והולך 
ר", אל תקרי )שם(לו"  עו ֵמה  ִּיס  . ]אולי דרשו כן גם מן הכתיב: "ו 

ֵהר", שנסעו  ר" אלא "מ  רות"ֵמה   [.11, כדי לברוח מהר סיניבמהי
זה בדיוק ההפך מהאנשים הטמאים שבפרשתנו. לאנשים 

ת פסח, והם  הטמאים טור ממצו  רוצים את הפטור. הם  לאהיה פ 
רוצים להיות דווקא חייבים בקרבן פסח. ואילו האנשים האלה לא 

ֵהר  ררוצים מצוות. נוסעים מ  ה', כדי לברוח במהירות מבית  ֵמה 
, ושכל מצוה הספר. לא מבינים שהמצוות הן מתנה טובה מאת ה'

 .נוספת היא רווח רוחני נוסף
בין שתורה ומעשים טובים הם הדבר הטוב ביותר מי שלא מ

שה' נתן לנו, חיי עולם שה' נטע בתוכנו, לא מבין גם מהי ארץ 
 ישראל. אולי הוא רוצה ארץ עם שלטון עצמאי, ועם נוף יפה

, אבל לא זה עיקרה של ארץ ישראל. עיקרה של ארץ ופירות טובים
ה ולקיום ישראל הוא, שהיא מקום לעבודת ה', מקום ללימוד תור

ֻאִמים ִייָרשו, ל ל  ֲעמ  צֹות גֹוִים ו  ם ַאר  ִּיֵתן ָלה   מצוות. הפסוק אומר, "ו 
ֹצרו"  תֹוֹרָתיו ִינ  רו ֻחָקיו ו  מ  ֲעבור ִיש  . ממילא, אם לא )תהלים קה, מה(ב 

ֹצרו", אלא  תֹוֹרָתיו ִינ  רו ֻחָקיו ו  מ  ֲעבור ִיש  זו המטרה שלך, "ב 
תא שיהיו לך כמה המטרה שלך הי  שפחותתורה וכמה  שפחו

מצוות, אז אתה גם לא רוצה את ארץ ישראל. גם אם אתה אוהב 
את ארץ ישראל, אהבת הארץ שלך היא מזויפת, כי לא זוהי ארץ 
ר ה'  ץ ֲאש  ר  ישראל. ארץ ישראל היא ארץ של אמונה בה', "א 

יָך  יָך ֹדֵרש ֹאָתּה, ָתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלק  ד ֱאֹלק  ע  ָשָנה ו  ָבּה ֵמֵרִשית ה 
 רץ ישראלההשגחה גלויה יותר בא. )דברים יא, יב(" ַאֲחִרית ָשָנה

מאשר בחו"ל, השכינה שורה שם יותר, והכל מושך יותר לצד 
הקדושה. ממילא, אם לא בגלל זה אתה שואף להגיע לארץ 
ישראל, ולא בגלל זה אתה אוהב אותה, הרי שאהבת הארץ שלך 

 יפת.היא מזוי
זה מה שחסר לאנשים האלה. הם בורחים ֵמהר ה', בורחים 
מקבלת תורה ומצוות, וממילא נמצא שגם את ארץ ישראל הם 
אינם רוצים. אולי הם רוצים ארץ עם נוף יפה, ושהיא זבת חלב 
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 רץ ישראלאחר, אבל את המהות האמיתית של אודבש, או משהו 
 הם אינם רוצים.

 שש אנכי על אמרתך
לעשות מצוות, הוא כל הרצון שלו  ,את הקב"המי שאוהב 

 ,היה מצטער כל ימיו ,עקיבא ביר .לעשות רצון אבינו שבשמים
)ברכות  "אפילו הוא נוטל את נפשך - בכל נפשך"מתי יוכל לקיים 

בשלמות עד שהרומאים נוטלים שזה הוא לא יכול לקיים  ,סא, ב(
קות של רסורקים את בשרו במוכשס ,לזה הוא משתוקק .נפשו את

ואהבת את ה' "את הציווי שהוא יכול לקיים  חברזל הוא שמ
 .ובכל נפשך"אלקיך 

 מי ששמח עם .כל מצוה אדם צריך לשמוח לעשות אותה
שמח לאכול שלוש סעודות בשבת, ושמח גם לצום ביום  ,המצוות

לצום בתשעה באב, אבל ששמח גם  ,כמעט הייתי אומר ים.כיפורה
בל לצום ביום כיפור א .ר לא תהיההמצוה הזאת אנו רוצים שכב

אם הוא אוכל לכבוד ה' או צם אצלו אין הבדל הוא שמח. שודאי 
 בשניהם הוא שמח באותה מידה. ,לכבוד ה'

מֹוֵצא ָשָלל  ,דוד המלך מעיד על עצמו ָך כ  ָרת  ל ִאמ  "ָׂשׂש ָאֹנִכי ע 
אנו  .בשבילי לקיים מצוה זה כמוצא שלל רב .)תהלים קיט, קסב( ָרב"

לדעת שצריך לשמוח  ,אומרים את הפסוק הזה לפני תקיעת שופר
 .עת שופר כמוצא שלל רביבמצוה הזאת של תק

למורי ורבי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, סיפרו פעם על תלמיד 
חכם אחד, גדול וידוע, שראה את בעל התוקע מתרגש ביותר קודם 

 אתה אמר לו אותו תלמיד חכם: "למה .התקיעות ובוכה מאד
? וכי גם לפני ברכת אשר יצר אתה בוכה כך? ומה זה יותר בוכה

מזה"? ובשמוע הגרש"ז זצ"ל מעשה זה, הזדעזע עד מאד, ואמר: 
התעוררות של יהודי בזמן נעלה כזה! ולקרר איך אפשר כך לצנן 

באמת ו ; "חכו ממתקים" ח"א עמ' ש"א(11)"הליכות שלמה" ר"ה פ"ב הערה 
יש באמת מקום ליראה ביום הדין,  כי מצד אחד .סתירהזו אין 

ם העובדה צואפילו בע אבל מצד שני צריך גם לשמוח במצוה,
כל לתקן מה שעשה ושי ,שה' נתן לו התעוררות לחזור בתשובה

 , גם בזה אפשר לשמוח.לא נכון

 " בעבודת ה'ָרצוֹּא ָוׁשוֹּב"
הנכון, כמה להשתמש במידת היראה, וכמה במידת האיזון 

 .הוא לא תמיד קלידה את השמחה(, האהבה )שהיא המול
: על חיות הקודשאומר הנביא שבועות חג בקראנו בהפטרה ש

ָבָזק"  ֵאה ה  ר  מ  ּיֹות ָרצֹוא ָושֹוב כ  ח  ה  מתוך  -. "ָרצֹוא" )יחזקאל א, יד("ו 
נרתעות  -; "ָושֹוב" 12כמה שיותר שכינהלהתקרב אל הרצון 

ב" כל הזמן. וקשה: אם מאימת השכינה ושבות לאחור. "ָרצֹוא ָושוֹ 
פעם רצו ושבו, מדוע הן רצות שוב? הרי גם בפעם הבאה ירתעו 
מאימת השכינה, וא"כ מה הטעם ב"ָרצֹוא" פעם נוספת? אלא 
שצריך תמיד לבטא את שתי הבחינות. צריך את בחינת ה"ָרצֹוא", 

ּיֹות ָרצֹוא ָושֹוב", לא לוצריך את בחינת ה"ָושֹוב", ו ח  כן "ה 
כדי להורות על הענין הזה, ששתי הבחינות צריכות תמיד ישבותו, 

 -אהבה ה בחינתמ אהבה ויראה. לבוא לידי ביטוי בעבודת ה'.
מבחינת ו .השאיפה צריכה להיות להתקרב לשכינה כמה שיותר

החיות יש להן גם אהבה וגם לכן  ור.אחלע תצריך להר -יראה ה
 הנכון בין שניצריך למצוא את האיזון ו וגם שוב. אגם רצו .יראה

 הכחות.
ת ֵאש  ב  ל  ְך ה' ֵאָליו ב  א  ל  ֵּיָרא מ  התורה מספרת על משה רבינו: "ו 

נ ה...  ס  ה ָפָניו, ִכיִמתֹוְך ה  ֵתר מש  ס  ּי  ל ָהֱאֹלִקים"  ו  ִביט א  )שמות ָיֵרא ֵמה 

. שתי דעות נאמרו בגמרא בנוגע להסתרת פנים זו. לפי דעה ו(-ג, ב
שה שהסתיר את פניו, ואף ִקֵבל שכר על כך: אחת, טוב עשה מ

ר " כ  ה ָפָניוִבׂש  ֵתר מש  ס  ּי  ן עֹור ָפָניו"  -" ו  זכה לקלסתר פנים ]"ִכי ָקר 
ת ֵאָליוזכה ל" -ָיֵרא"  ִכי[; בשכר ")שם לד, כט( - ש  או ִמג  ִּייר  )שם, " ו 

ִביט" ל( ֻמנ ת ה' י ִביט"  -; ובשכר "ֵמה  . כך דבר יב, ח()במזכה ל"ות 
לפי דעה אחת. ואולם, לפי דעה אחרת בגמרא, לא טוב עשה משה 
בהסתירו את פניו, ואף נענש על כך: כשביקש לאחר זמן 

ָך"  ֹבד  ת כ  ֵאִני ָנא א  ר  , אמר לו הקב"ה: )שמות לג, יח(מהקב"ה: "ה 
ת ָפָני"  ֹאת א  ל ִלר  . כשרציתי, לא רצית; עכשיו )שם, כ("ֹלא תוכ 

אמנם ה' הראה אז למשה . ])ברכות ז, א(רוצה, איני רוצה שאתה 
גילויים נפלאים בשלש עשרה מידות של רחמים, אבל לא הראה 

 לו כל מה שביקש משה לראות[.
כאן, האם טוב עשה משה  נחלקובפשטות נראה, שחז"ל 

. ואולם, מורי ורבי טוב עשהאו לא  בהסתירו את פניו, בסנה
לא שייך  -, ש"בעניני אגדה וקבלה הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל אמר

, ואם מצאנו מחלוקת באגדה, (353)מכתב מאליהו ח"ג עמ' מחלוקת" 
אין זו "מחלוקת במובנה הרגיל, כי שני הצדדים אמת, אלא 

אלה ואלה , ו(173)שם ח"ב עמ' שמלמדים לנו בחינות שונות בענין" 
יש ממילא נראה, שגם בעניננו, לא מחלוקת  .13דברי אלקים חיים

כאן, אלא שתי זויות ראיה שונות, אחת מבחינת היראה, ואחת 
טוב עשה משה כשהסתיר את  -מבחינת האהבה. מבחינת היראה 

לא להעיז  -פניו, ואף זכה לקבל שכר על כך. זו הרי מידת היראה 
להתקרב אל ה', אלא להתרחק ולהסתיר את הפנים. ואולם 

אן תביעה מסוימת מבחינת האהבה, הבינו כנראה חז"ל, שהיתה כ
שלו, כאילו ח"ו האהבה מידת  עצם. לא על 14כלפי משה רבינו

ימשהו באהבת ה', אלא על  משההיה חסר ל טו הבי פן  של  או
מידה זו. היה צריך לתת יותר ביטוי גם למידת האהבה והרצון 
להתקרב לה', ולא רק למידת היראה )שאותה ביטא ע"י הסתרת 

ים טטמצ רבינו. אנו רק בר על משהיכולים לדכמובן, איננו  פניו(.
 ל."חזאמרו עליו שכאן את מה 

אנו צריכים ללמוד מהאנשים הטמאים ומבנות צלפחד לשמוח 
ונחיה בתורה שקבלנו, ליקר את התורה ואת מצוותיה, ונזכה 

 .לם הבארכה לשני ימות המשיח ולחיי העוונירש טובה וב
 
 
 
 

 
                                                           

 .אמנם משה הוא זה שהעלה את ארונו של יוסף ממצרים )שמות יג, יט(, אך כנראה לא לקח אותו במו ידיו, אלא נתן לאנשים אחרים לשאת אותו. 1
לא  -הוא פטור אף ש -ת עשה, אף על גב שהוא פטור, אינו דומה פטור למי שהוא חייב בדבר וקיים המצוה. שזה קנה שלמות, וזה כאשר לא קיים מצו  ". 2

 ." )"תפארת ישראל" למהר"ל פרק כ'. ועי' גם "גור אריה" במדבר ט, א(קנה שלמות
כל הקנינים ובנותן טעם להוסיף כאן את דברי רבי צדוק הכהן מלובלין, שנכסיו של אדם אינם נמצאים אצלו במקרה, אלא קשורים אליו בשרשו, וז"ל: ". 3

וכן שדה פלונית לפלוני, שגם זה דוגמת  ,בת פלוני לפלוני ,א( דמכריזין קודם יצירה ,, וכמו שאמרו בריש סוטה )בשל אדם הם שייכים לו בתולדה ובשורשו

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.
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כאשר  ,ומקח על מקחו, דזהו הסימן שהוא זיווג ומקחו השייך לו ,חן אשה על בעלה ,שלושה חינות הן ,א( ,ועל כך אמרו )שם מז .שיש לו חיבור בשורש ,זיווג
וגם זה כשיקנה יהיה שלו, אבל זה  ,ואף על פי שהכל אחד .אדם רוצה בקב שלו יותר וכו' ,א( ,לח "בועל כן אמרו )ב. ניו והוא חושק בו דוקאיש לו חן בעי

 ." )"דברי סופרים" אות ג'(כי שדה הנגזר לו יש לה שייכות עם שורש נשמתו ...הוא מקחו ושלו בשורש יש לאדם חשק בזה דוקאש
עפ"ז מה שאמרו חז"ל, דצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם, לפי שאין פושטין ידיהן בגזל )חולין צא, א(. וקשה לכאורה: הרי אנו  ]ואולי אפשר לבאר

לה רמה מעצמנו לא היה עולה על דעתנו לשבח את מי שנמצאת אצלו מדה כזו, שהוא מקושר לממונו עד כדי כך שממונו חביב עליו יותר מגופו. ואיזו מע
שנכסיו של אדם אינם נמצאים אצלו במקרה, אלא קשורים אליו בשרשו, ומכוונים גבה מצאו בזה חז"ל, עד שייחסו מדה זו אל הצדיקים? וצ"ל, דכיון ונש

ים קבמסויים אל עבודת ה' הנדרשת ממנו, וכפי שנתבאר כאן למעלה, והצדיקים הרי הם עסוקים בעבודת ה' הנדרשת מהם יותר ממה ששאר בני אדם עסו
ביתר שאת ויתר עז את הקשר שלהם עם נכסיהם ואת הצורך שלהם בנכסים אלו לעבודת ה' שלהם, ולכן ממונם בעבודת ה' שלהם, לכן דוקא הם מרגישים 

הם מרגישים עד  שזהו מפני שאין פושטין ידיהן בגזל, גם בזה הכונה היא, דכיון שאין פושטין ידיהן בגזל, לכן עליהן יותר מגופם. ומה שאמרו בגמראחביב 
מי שפושט ידו בגזל, הרי ודאי שממון זה לא מיועד לו מן השמים, ולכן אין הוא  עבורם. מה שאין כןכמה הממון הניתן להם הוא מן השמים, ומכוון במיוחד 

 כמו שממונו של הצדיק חביב על בעליו[. עם ממון זה, ואינו חביב עליו כל כך קשור

הגר"ח הלוי זצ"ל, ששם "יורש" שייך גם בלי שתהיה ליורש שום זכיה בממון הנפטר. והיינו בעוָבר. דעוָבר חשיב "יורש", וכבר מצאנו במשנתו של מרן . 4
ומיקרי "יורש". אע"פ שעדין אינו זוכה בשום ממונות, דעוָבר לאו בר זכיה הוא )לדעת הרמב"ם לפי ביאורו של הגר"ח(, ואעפ"כ "ֵשם יורש" כבר שייך בו, 

כול למאי נפ"מ[. והביאור בזה הוא, ד"יורש" לחוד וממונות לחוד. ד"יורש" היינו מה שהוא עומד במקומו של הנפטר וממשיך אותו, וזה גם עובר י ]וע"ש
 הסיבה ממה שהוא נקרא יורש, ולא תוצאהלהיות, שהוא עומד במקום המת וממשיך אותו, ולכן הוא נקרא "יורש" שלו. והדין ממונות שיש ליורש, הוא רק 

יזכה גם  -נות למה שהוא נקרא יורש. ולכן העובר יכול להקרא יורש גם אם לעת עתה אינו בר זכיה בממונות כלל. ומ"מ, אח"כ, לכשיולד ויהיה בר זכיה בממו
 .בירושה הממונית המגיעה לו )חי' רבינו חיים הלוי על הרמב"ם הלכ' תרומות פ"ח ה"ד(

 ,ם בןהוא קם תחתיו לנחלה, ואינו מייבם כשיש שָ  -ם וזרע למת לפי שהיבם מקים שֵ בראשונים. דהנה כתב הריטב"א: " ונראה דיסוד ענין זה מופיע כבר. 5
יורש ,םמקים זרע ושֵ  שהבןלפי  ד"ה והנכון בזה. וכעין זה כתב גם  ב ,קיטב"ב חידושי הריטב"א " )הוא יורש את המת -המקים זרע  ם כן,א .ולכן הוא 

 באופן פחות מפורש(.הרשב"א שם, אך 

לאביו יותר משאר הקרובים, אלא ירושתו היא בגדר לגמרי אחר מירושת שאר הקרובים; דהבן "קם תחת  קרובוידוע מה שכתבו האחרונים, שהבן לא רק . 6
. וגם הבת היא בגדר זה, שהיא "קמה אביו", והוא "כרעיה דאבוה", וכעומד במקומו ממש, וכאילו הוא ממשיך את האב עצמו )עי' קובץ שיעורים ח"ב סי' י"ב(

ָרֵאלתחת אביה" )רשב"ם ב"ב קט, א ד"ה בן ובת(, ולכן היא פוטרת את אמה מן היבום, שנאמר " מֹו ִמִּיׂש  ה ש  ֹלא ִיָמח  אין  -" )דברים כה, ו(, וגם כשיש לו בת ו 
וא"כ התיקון לנשמת הנפטר מועיל ודאי יותר כשנכסיו עוברים לבנו או שמו מחוי )תוס' ב"ב שם ד"ה כיון(, שהרי הבת ממשיכה את אביה ועומדת תחתיו. 

 לבתו, שהם בגדר של "קם תחת אביו", מאשר כשהם עוברים לשאר הקרובים.

ותבגמרא אמרו, "פרשה זו עשה לה הקב"ה . 7 י )שם קג, א מלמעלה ומלמטה" )שבת קטו, ב(. ולא פורש מה הן הסימניות. אלא שבחידושי הרשב"א  סימנ
וני"ן המנוזרין ד"ה משני סימניות( הביא בשם רב האי גאון, שהכונה היא לשתי נוני"ן הפוכים. וכן איתא בזוהר )ח"ג קנה, א(, שצריך לעשות לפרשה זו ב' נ
אלא יהפוך הנ' לאחורא. ובשו"ת מהרש"ל )סי' ע"ג( העלה, שאין לעשות נוני"ן לפני תחילת הפרשה ואחר סופה, כיון שכל אות מיותרת פוסלת הספר, 

ים". אך בשו"ת נודע ביהודה )מהדו"ק סי' ע"ד( השיג עליו, דודאי נ' המנוזרת אין תורת אות עליה, נִ נ  אֹ ת  ִמ ם כ  עָ ", והנ' שבתיבת "ויהי הָ ע  סֹ נ  שבתיבת "ויהי בִ 
 ואינה פוסלת הספר, ועל כן יש לעשות הנוני"ן כנהוג, אחת לפני הפרשה ואחת לאחריה.

ִהי "י )שבת קטז, א ד"ה שאין זה מקומה(. ועי' מה שכתב המהר"ל לבאר )ב"גור אריה" במדבר י, לה(, למה המקום המתאים יותר לפרשת כן פירש רש. 8 י  "ו 
" ֹסע  ", ולא בפרשתנו. ]ועכ"פ, יש אומרים שמקומה של פרשת במדברהוא בפרשת  ִבנ  ֹסע  ִהי ִבנ  י  לאחר  -, אך במקום אחר בפרשתנוהיה צריך להיות  "ו 

ָדשהפסוק " ִמק  ֵאי ה  ָהִתים ֹנׂש  ק  עו ה  ָנס   " וכו' )במדבר י, כא([.ו 

פרשת  לאחרהיא מה שנכתב  -שסרו מאחרי ה'  - הראשונהשיטה אחרת בכל זה. ]ולדעתו, הפורענות מאחרי ה'( יש ולרש"י )שבת קטז, א ד"ה . 9
ווהמתאוננים: " א  בֹו ִהת  ִקר  ר ב  ֻסף ֲאש  פ  ָהאס  ֲאָוה ו  התוס' )שבת קטז, א ד"ה פורענות ראשונה( )במדבר יא, ד(. וכן היא גם שיטת רבינו בחיי )שם י, לג([. ו " וכו'ת 

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

ועונש בגופם  פורענותשום להם  ואע"פ שלא אירעחטא עצמו, שנסעו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, ולפי זה, הפורענות שהיתה כאן היא עצם ה. 10
שהחטא גורם לריחוק מה', ואין לך פורענות גדולה מזה, שאדם מפני נראה שזהו , 'פורענות'נקרא החטא עצמו שם בסוף דבריו(. ]והטעם שרמב"ן ) או בממונם

" )עי' רש"י שם, לג(. ולפירוש זה, הפורענות היא, שלא נכנסו לא"י היה מכניסם לארץ מיד ,ושמא אלמלא חטאם זהרמב"ן, "נעשה רחוק מה'[. ועוד פירש ה
 במדבר נגזרה רק אח"כ, אחר חטא המרגלים[. ארבעים שנהמיד, ונתעכבו עוד במדבר. ]אבל הגזרה שיצטרכו להיות 

ר הָ ': 'יםקהאלהר 'שהשגיחו שלא נמצא בתורה אלא לפי  ,ומה שהוצרכו לדרוש כןורבינו בחיי פירש: ". 11 ל ה  ה א  ל ֹמש  ע  ּי  )שמות כד, יג(, וכן: ' יםִק ֹלאֱ ו 
ר הָ ' ל ה   נה הלשון ואמריוכיון שש .ר ה'"ה  מֵ  עוס  ּיִ )בראשית כב, יד(, "ו  ' הא  ָר ר ה' יֵ ה  ב  'ג, א(, וכן נמצא במסורת שאין בתורה אלא שנים: שם )' הבָ ֵר ים חֹ ִק ֹלאֱ א 

 " במובן של "מאחרי"[.רה  מֵ (, ]ודרשו "לג ,רבינו בחיי במדבר י" )הוצרכו לדרוש שנסעו מאחרי ה' ,ר ה'"ה  "מֵ 

 ., תרמ"ה(וירא ,שפת אמת" )להוציא כ"כ מכח אל הפועל ינו יכולהגם שא ,רצון מלשון ריצה והתלהבות". 12
מן האמת נמצאת בדברי  "פלגא"ש ,, כוונתה לומרדעתו של זה"פליגא" על זה ו של אגדה( שדעת עניני, שכאשר הגמרא אומרת )בעוד אמרו בדרך צחותו. 13
ק"; היינו, שבכל צד מצדדי המחלוקת יש רק חלק מן האמת השלמה[. ממילא, כדי לקבל את  .בדברי זה "פלגא"זה, ו האמת ]וכן "מחלוקת" הוא לשון "ֵחל 

 שתי הדעות יחד.יש לצרף את  -במלואה 

ָאנו ישראל בסיני. ישראל אומרים למשה במתן תורה: " וכן מצינו אצל. 14 ר  לוֹ קֵ ֱאֹלה' ֵהן ה  ת ָגד  א  ֹבדֹו ו  ת כ  נו ִמתֹוְך ָהֵאש ,ינו א  ע  ת ֹקלֹו ָשמ  א  ָתה ָלָמה ָנמות  ...ו  ע  ו 
ֹזאת ֹדָלה ה  ג  ֵלנו ָהֵאש ה  ת קֹול  ,ִכי ֹתאכ  ֹמע  א  נו ִלש  ִפים ֲאנ ח  נוקֵ ֹלאֱ ה' ִאם ֹיס  ר ... ינו עֹוד ָוָמת  ר ֹיאמ  ָתה וֲשָמע ֵאת ָכל ֲאש  ב א  ר  ֵבר ֵאֵלינו ֵאת ָכל  ,ינוקֵ ֱאֹלה' ק  ד  ת  ת  א  ו 

ֵבר  ד  ר י  ָעִׂשינוקֵ ֱאֹלה' ֲאש  נו ו  ע  ָשמ  יָך ו  ֵר " -כג(. מה אומר על כך הקב"ה? -" )דברים ה, כינו ֵאל  ת קֹול ִדב  ִתי א  ע  יָךָשמ  רו ֵאל  ר ִדב  ה ֲאש  ז  ר  ,י ָהָעם ה  ֵהיִטיבו ָכל ֲאש 
ם . ִדֵברו ָבָבם ז ה ָלה  ָהָיה ל  יִמי ִיֵתן ו  ִת ֹא ָאה  ר  יִ ָּיִמים ל  י ָכל ה  ֹות  ת ָכל ִמצ  ֹמר א  ִלש  ם. הרי שנשתבחו מאד על מידת כה(-" )שם, כדו  אלא  שגילו כאן. יראת שמי

ת  ומר משה רבינו: "שעל אותם דברים עצמם א א  ֵבר ֵאֵלינו  ו  ד  ו מאהבהכי ראיתי שאינכם חרדים  ...ם את כחי כנקבהת  ש  ת  ִה  -ת  . וכי לא היה להתקרב אלי
"?! איך יתכן שיחלוק משה על השכינה בהערכת הדברים שאמרו לו ישראל? אלא שזה מבחינת היראה, וזה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני

ר ִדֵברו" -בחינת האהבה. מבחינת היראה מ ו מאהבהראיתי שאינכם חרדים  -". מבחינת האהבה ֵהיִטיבו ָכל ֲאש   .להתקרב אלי
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