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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

ר הלוי נבנצל שליט"א  שיחת הגאון הרב אביגדֹּ
 תשע"ובלק  לפרשת

 שמירת הקדושה מקרבת את הגאולה
 
ָרֵאל" ִישְּ ֹלא ָרָאה ָעָמל בְּ ב, וְּ ַיֲעקֹּ  "ֹלא ִהִביט ָאֶון בְּ

ל ַבִשִטים, התורה מספרת בסוף פרשתנו: " ָראֵּ ב ִישְׂ ַויֵּשֶׁ
ל ָהעָ  נֹות מֹוָאב.ַוָיחֶׁ ל בְׂ נֹות אֶׁ א ם ִלזְׂ רֶׁ ָ ַוִתקְׂ י ן חֵּ ִזבְׂ ָלָעם לְׂ

ן. יהֶׁ אֹלהֵּ ַתֲחוּו לֵּ ן, ַוֹיאַכל ָהָעם ַוִישְׂ יהֶׁ ַבַעל  ֱאֹלהֵּ ל לְׂ ָראֵּ ד ִישְׂ ַוִיָצמֶׁ
ל" ָראֵּ ִישְׂ עֹור, ַוִיַחר ַאף ה' בְׂ . של מי היה ג(-)במדבר כה, א פְׂ

ל כך, הרעיון הזה, להכשיל את ישראל באופן חמור כ
בפרשת מטות מפורש, שהיתה זו  -בעריות ובעבודה זרה? 

ל . הרשע עצתו של בלעם ָראֵּ נֵּי ִישְׂ ָנה ָהיּו ִלבְׂ ן הֵּ  רב ְִּדַב"הֵּ
ָפה ַבֲעַדת ב ְִּלָעם ִהי ַהַמגֵּ עֹור, ַותְׂ ַבר פְׂ ָסר ַמַעל ַבה' ַעל דְׂ , ִלמְׂ

. אחרי שנוכח בלעם לראות שאי אפשר לקלל )שם לא, טז(ה'" 
ישראל, ניסה להתגבר עליהם באופן אחר. הוא אומר את 

לה שֹונֵּא זימה הוא"  ם , וא)סנה' קו, א(לבלק: "אלקיהם של אֵּ
הכשלתם בזימה,  ל ידיהעצה להתגבר עליהם היא ע כן

ָשב  ַות ָדָבר, וְׂ רְׂ ָך עֶׁ ה בְׂ אֶׁ ֹלא ִירְׂ שהתורה אמרה עליה: "וְׂ
יָך"  ַאֲחרֶׁ קות את , "מלמד שהעריות מסל)דברים כג, טו(מֵּ
. אחרי סילוק השכינה מישראל, )ספרי שם סי' רנ"ח(השכינה" 

 יהיה ניתן כבר להתגבר עליהם. זוהי עצתו של בלעם לבלק.
אבל לפני שבלעם נותן עצות לבלק, הוא נותן עצה גם 
לישראל. מה העצה שהוא נותן לישראל? אומר בלעם: "ֹלא 

ֹלא ָרָאה ָעָמל בְׂ  ַיֲעֹקב, וְׂ ן בְׂ ל"! ִהִביט ָאוֶׁ ָראֵּ  )במדבר כג, כא(ִישְׂ
ָעָמל  -גם אם יש ליקויים רוחניים בעם ישראל  ן וְׂ הקב"ה  -ָאוֶׁ

מתעלם מהם. כביכול אינו מביט ואינו רואה אותם. )"ֹלא 
ֹלא ָרָאה..."(. ואם כך, הרי המצב הוא מצויין! לא  ִהִביט... וְׂ

חטוא כמה שרוצים, ולא צריכים לפחד יותר מדי! אפשר ל
 ם דבר!יקרה שו

מֹוִכיַח ָאָדם, ַאֲחַרי אבל חז"ל אומרים על עצה זו כך: "
ָצא ִמַמֲחִליק ָלשֹון ן ִימְׂ . ]כלומר: המוכיח אדם )משלי כח, כג( חֵּ

ן בעיניו יותר ממחליק  על עבירות שבידו, לאחר זמן ימצא חֵּ
זה משה, שהוכיח את  -[. מוכיח אדם )רש"י שם(לשון 

מה היו דומין )משה זה בל -ישראל... מחליק לשון  עם... לְׂ
ן מלך שהיו לו שני פדגוגין )=חונכים  בֶׁ ובלעם(? לְׂ
שאחראים עליו(, אחד אוהב ואחד שונא. זה שהיה אוהב, 
היה מזהירו ואומר לו: "בני, הזהר בעצמך שלא תעשה 
עבירה! שאביך ַדָין, ואם שומע שעברת עבירה, אע"פ שהוא 

היה שונא אותו, אמר אביך, אינו נושא לך פנים"! והאחד ש
ר? אביך מלך! עשה כל תאותך, ואל  יצֵּ לו: "מה אתה מֵּ
תתירא משום בריה, כי אביך אינו מקפיד עליך" )והתכוין 
בעצה זו לגרום לכך, שהמלך יכעס על בנו וידיח אותו 

י פדגוגין  -מירושת המלכות(. כך, הבן  נֵּ  -אלו ישראל, ַהשְׂ
רּו להם: "הם משה ובלעם. משה היה אוהבם ואמר  ִהָשמְׂ

כֶׁם ַבבְׂ ה לְׂ תֶׁ ן ִיפְׂ ם פֶׁ ם"... ָלכֶׁ ָחָרה ַאף ה' ָבכֶׁ -)דברים יא, טז... וְׂ

... אבל בלעם היה אומר: אל תיראו! בניו ַאתם, ֲעשו כל יז(
)תנחומא, הוספה מה שאתם מבקשים, ואינו מקפיד עליכם" 

ַיֲעקֹ , כמו שמפורש בפסוק: "לפרשת דברים( ן בְׂ ב, ֹלא ִהִביט ָאוֶׁ

ל ָראֵּ ִישְׂ ֹלא ָרָאה ָעָמל בְׂ כל מטרתו של בלעם נמצא, ש". וְׂ
לישראל, להסיתם לחטוא  רעהבפסוק זה, היתה לתת עצה 

לעשות להם(, כדי שהקב"ה יכעס  ק)וכפי שיעץ גם לבל
 עליהם ויענישם.

עצמו אמר בלעם " ן וקשה, לכאורה: וכי מֵּ ֹלא ִהִביט ָאוֶׁ
ֹלא ָרָאה ָעָמל בְׂ  ַיֲעֹקב, וְׂ לבְׂ ָראֵּ "? הרי ה' הוא ששם דברים ִישְׂ

ִפי " אלו בפיו! ר ָיִשים ֱאֹלִהים בְׂ ר -ַהָדָבר ֲאשֶׁ " ֹאתֹו ֲאַדבֵּ
כיצד אפוא אומרים חז"ל, שבלעם התכוין  .)במדבר כב, לח(

 רעה לישראל, כדי שיחטאו ויענשו? בדברים אלו לתת עצה
בפי הללו התשובה היא, שאכן ה' הוא ששם את הדברים 

נה טובה ווכיש בהם ם, ומצד זה הדברים הם דברי ה', ובלע
ונה הטובה והמשמעות הטובה ו. מהי הכומשמעות טובה

שישנה באמת בחינה  ונה הטובה היא,והכ -של הדברים? 
ַיֲעֹקבכזו, ש" ן בְׂ ל, ֹלא ִהִביט ָאוֶׁ ָראֵּ ִישְׂ ֹלא ָרָאה ָעָמל בְׂ ", וזהו וְׂ

. ]ולכן בתפלת 1ע"י זכות אבות, או בזכות חשבונות אחרים
ראש השנה אנו אומרים פסוק זה בברכת "מלכויות", כדי 

מצד ואולם, לעורר הנהגה זו של הקב"ה כלפינו ביום הדין[. 
ַיֲעֹקבשני, כשבלעם אומר " ן בְׂ ", הוא אינו ֹלא ִהִביט ָאוֶׁ

מתכוין למשמעות החיובית של הדברים. בלעם אדעתא 
נה משלו: ואלו כו דנפשיה קעביד, ומתכוין להכניס בדברים

יחטאו שלומר לישראל, שאין להם לחשוש מן החטא, כדי 
על פסוק לומר ויענשו. מחשבה רעה זו, היא שגרמה לחז"ל 

 .שהזכרנו לעיל שאמרו במדרשמה זה 
מיד . שאה פירות"של בלעם "נזו רעה  ה, מחשבאכןו

אנו רואים שבאמת כך קורה, הברכות של בלעם אחרי 
ַבַעל "נשים קשות. שישראל חוטאים, ונע ל לְׂ ָראֵּ ד ִישְׂ ַוִיָצמֶׁ

ל" ָראֵּ ִישְׂ עֹור, ַוִיַחר ַאף ה' בְׂ רבים מאד נהרגו ומתו בסיפור . פְׂ
דייני ישראל  כמאה וחמישים אלף איש נהרגים על ידיהזה. 

)עי' רש"י ורמב"ן שם, ה(
מתים ועוד עשרים וארבעה אלף , 2

שהם  -ף איש כמאה ושמונים אל ,ובסך הכל ,)שם, ט( במגפה
מוצאים את מותם  - 3", כלשון הרמב"ןע ישראלבַ רוֹ "

 בפרשה הזו.
של בלעם היתה עלולה להיות עוד יותר  "הצלחה"ה

גדולה, לולא פינחס שקינא את קנאת ה' ועצר את המגפה. 
ָעָזר ,הקב"ה הרי מעיד לְׂ ן אֶׁ ָחס בֶׁ ַעל  ..."ִפינְׂ ת ֲחָמִתי מֵּ ִשיב אֶׁ הֵּ

ל ָראֵּ נֵּי ִישְׂ ָאִתי" וְׂ  ...בְׂ ִקנְׂ ל בְׂ ָראֵּ נֵּי ִישְׂ ת בְׂ . , יא(שם)ֹלא ִכִליִתי אֶׁ
לולא עשה פינחס מה שעשה, היה הקב"ה ח"ו מכלה את 

, שהיה ישראל. עד כדי כך היתה "מוצלחת" עצתו של בלעם
 .בכוחה להביא את הקב"ה לכלות את ישראל

הרי התורה , אבל "ן ביעקבלא הביט או"כי למרות ש
ֹלא יִ  גם אומרת יָך""וְׂ ַאֲחרֶׁ ָשב מֵּ ַות ָדָבר, וְׂ רְׂ ָך עֶׁ ה בְׂ אֶׁ כשיש  .רְׂ

היתה עצת הרי זו  .שראלהשכינה מסתלקת מי ,ילוי עריותג
כדי שהשכינה  ,להחטיא את ישראל בבנות מואב ,בלעם

הקב"ה איתנו,  ,. כשאנו גדורים בעריותישראלתסתלק מ
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2 
נחס י. פהקב"ה מסתלק מאיתנו ,וח"ו כשלא גדורים בעריות

ת, אחר .לעצור את המגפהבסוף אתו לה' הצליח י קנ"ע
 .היה ח"ו מכלה את כל כלל ישראלהקב"ה  ,נחסילולא פ

 תנאי לגאולה -שמירת הקדושה והטהרה 
 ,צריך לדעת .צריך להזהר שלא ניכשל בדברים האלה

להזהר  . צריךדהמגיל מסויים היא בחזקת נ ,שכל בחורה
כדי פגש להצריך  ,כמובן .מנגיעה, מכל קרבה מיותרת

להשתדך, צריך להקים משפחות בישראל, אבל להקים אותן 
גם  ,כשיקימו בדרך כשרה .בצורה אסורהבדרך כשרה, לא 

למידי הקים משפחה כשרה ולהעמיד בנים תיזכו בעז"ה ל
בכשרות, דברים גדולים אפשר להשיג  .ויראי שמים חכמים

אז זה סילוק השכינה  ,אבל ח"ו אם הולכים בדרך אחרת
 .אלמישר

שהשכינה תלך מאד זקוקים  ,אויביםבהיום אנו מוקפים 
יש לנו  ,ונאת עצמנקדש ינו ח"ו. אם איתנו ולא תסתלק מעל

ם  ,הבטחה מהקב"ה תֶׁ ַקִדשְׂ ִהתְׂ דִשים"  -"וְׂ ם קְׂ ִייתֶׁ )ויקרא יא, ִוהְׂ

יומא ) אותו הרבה ןמקדשי ,אדם מקדש עצמו מעט , שאםמד(

שבמהרה בימינו  ,הבטחה של הנביאגם יש לנו  .(לט, א
ם" תֶׁ ַהרְׂ הֹוִרים ּוטְׂ ם ַמִים טְׂ יכֶׁ ִתי ֲעלֵּ ָזַרקְׂ לזה  .(יחזקאל לו, כה) "וְׂ

ואם רוצים  .ו מחכים, לעלות להר הבית בקדושה ובטהרהאנ
 צריך לשמור על הקדושה והטהרה.לזכות לזה, 

"רחם על ציון כי היא  ,נו אומרים בברכות ההפטרהא
אנחנו לא חיים  ,בלי ציון .וציון היא בית חיינ .בית חיינו"

צריך לקוות שבמהרה בימינו נוכל לעלות לציון  .באמת
 בקדושה ובטהרה.

הנביא יחזקאל נשלח לומר נבואה על תחיית המתים, 
ר " .הוא אומר שהוא רואה בקעה מלאה עצמותו )ה'( ַוֹיאמֶׁ

ַלי ה :אֵּ לֶׁ א ַעל ָהֲעָצמֹות ָהאֵּ ם ,ִהָנבֵּ יהֶׁ ָת ֲאלֵּ ָאַמרְׂ ה' ה ָאַמר כֹ  ...וְׂ
הֱאֹלִקים  לֶׁ יכֶׁם ִגִדים ...ִהנֵּה ,ָלֲעָצמֹות ָהאֵּ ִתי  ,ָנַתִתי ֲעלֵּ ַהֲעלֵּ וְׂ

ם ָבָשר יכֶׁ ם עֹור ,ֲעלֵּ יכֶׁ ִתי ֲעלֵּ ָקַרמְׂ ם ,וְׂ ִייתֶׁ ם רּוַח ִוחְׂ ָנַתִתי ָבכֶׁ  ,וְׂ
ם ִכי ֲאִני  תֶׁ יִתיה'. ִויַדעְׂ ר ֻצּוֵּ אִתי ַכֲאשֶׁ ִנבֵּ ִהנֵּה ַרַעש ַוִתקְׂ  ...וְׂ בּו וְׂ רְׂ

מוֹ  ל ַעצְׂ ם אֶׁ צֶׁ ָרִאיִתי .ֲעָצמֹות עֶׁ ם ִגִדים ,וְׂ יהֶׁ ִהנֵּה ֲעלֵּ ּוָבָשר  ,וְׂ
ָלה ,ָעָלה ָמעְׂ ם עֹור ִמלְׂ יהֶׁ ַרם ֲעלֵּ ם ,ַוִיקְׂ ין ָבהֶׁ רּוַח אֵּ )יחזקאל לז,  "וְׂ

מתלבשות הן הכל מסתדר, העצמות כבר לא פזורות,  .ח(-ג
למעלה, דים ובשר ואפילו עור מיכבר גיש בגופות בני אדם, 

אומר  ,בנבואה שניה ר כך,אח .ןאין בהעדין אבל רוח 
ל ָהרּוחַ " יחזקאל:להקב"ה  א אֶׁ ל ָהרּוחַ  ...ִהָנבֵּ ָת אֶׁ ָאַמרְׂ ֹכה  :וְׂ

ַבע רּוחֹות ֹבִאי ָהרּוחַ  ,ה' ֱאֹלִקיםָאַמר  ַארְׂ ִחי ַבֲהרּוִגים  ,מֵּ ּופְׂ
יּו ִיחְׂ ה וְׂ לֶׁ ר ִצָּוִני. ָהאֵּ אִתי ַכֲאשֶׁ ִהַנבֵּ יּווַ  ,וְׂ ם ָהרּוַח ַוִיחְׂ  ,ָתבֹוא ָבהֶׁ

ם יהֶׁ לֵּ דּו ַעל ַרגְׂ ַלי ...ַוַיַעמְׂ ר אֵּ ן ָאָדם :ַוֹיאמֶׁ ה  !בֶׁ לֶׁ  -ָהֲעָצמֹות ָהאֵּ
ָמה ל הֵּ ָראֵּ ית ִישְׂ ִרים .ָכל בֵּ ָדה  ,ִהנֵּה ֹאמְׂ ָאבְׂ ינּו וְׂ מֹותֵּ שּו ַעצְׂ ָיבְׂ

נּו ָותֵּ ַח  ,ה' ֱאֹלִקיםֹכה ָאַמר  ...ִתקְׂ םִהנֵּה ֲאִני ֹפתֵּ יכֶׁ רֹותֵּ ת ִקבְׂ  ...אֶׁ
ל ָראֵּ ַמת ִישְׂ ל ַאדְׂ ם אֶׁ כֶׁ תְׂ אִתי אֶׁ בֵּ הֵּ ם . ..וְׂ ָנַתִתי רּוִחי ָבכֶׁ וְׂ

ם ִייתֶׁ ם ִכי ֲאִני  ...ִוחְׂ תֶׁ ָעִשיִתיה' ִויַדעְׂ ִתי וְׂ  .יד(-)שם, ט "ִדַברְׂ
שיש כבר  -שלב ראשון  .בגאולהיש שני שלבים כי 

ות וכבר מתחבר ,שכבר מתלקטות העצמות ";משהו"
ב"ה  .זה המצב שלנו כיום. רוח ןלגופות, אבל עדין אין בה

בעז"ה,  יבואו עודות הארץ, וְׂ פמתלקטים יהודים מארבע כנ
ם"אבל עדין  ין ָבהֶׁ ה הקימו כאן בארץ ישובים, "ב ."רּוַח אֵּ

הקימו אפילו ישיבות ותלמודי תורה ב"ה, אבל כל זה עדין 

אה ,כי ציון - . למה?"רוח אין בהם"בבחינת  חיינו, בית  י
ציון אין כאן, חיים אין כאן.  .חייםאין כאן בלי ציון עדין ו

נוכל להגיע לנבואה השניה, של  ,אם נהיה קדושים וטהורים
ַבע רּוחֹות ֹבִאי ָהרּוחַ " ַארְׂ יּו ,מֵּ ִיחְׂ ה וְׂ לֶׁ ִחי ַבֲהרּוִגים ָהאֵּ וכן  ,"ּופְׂ

הֹוִרים ּו"לנבואה של  ם ַמִים טְׂ יכֶׁ ִתי ֲעלֵּ ָזַרקְׂ םוְׂ תֶׁ ַהרְׂ שם לו, ) "טְׂ

שנוכל לעלות לציון בקדושה ובטהרה. כל העצמות  ,(כה
כנס בהם רוח ת ,היבשות, כל אלה שעדין אין בהם רוח תורה

תר בני תורה ממה ויהיו י ,ים, וגם הדתייםיכל החילונ .תורה
יטהר ע"י הרוח שהקב"ה ישלח לנו, תקדש ויוהכל  ,שהם

כל לעבוד את ה' שנו ,המים הטהורים שה' ישפוך עלינו
 .הבקדושה ובטהר

צריך להרגיש את  .חייםאינם חיינו  ,המקדש בלא בית
נו,  :לפעמים חושבים .חיים אין לנו -שבלי ציון  ,הדבר הזה

שומרים שבת ושומרים , לומדים תורה ב"ה .אפשר גם כך
ארץ, אבל צריך לדעת ימים מצוות התלויות ביכשרות ומק

כי כיום, רוב  .ם האמיתייםהחיי . אלו אינםשזה עוד כלום
תואיננו , דרבנןמרק , חיובן המצוות התלויות בארץ מ א  ב

"ַהִציִבי ָלְך  , בבחינתזכרלהן רק עושים  ן,מקיימים אות
הן בבחינה כל המצוות  - ץ לארץבחו .)ירמיהו לא, כ(ִציִֻנים" 

והרמב"ן  ,)דברים יא, יח(פי שמסבירים רש"י בקיצור כ, 4זו
המקום האמיתי לקיום המצוות , שא יח, כה()ויקרבאריכות 

ן ל ו , אפילו אלו שאינן תלויות בארץ )כמו שבת ופסח כ
ומה שמקיימים  ,5,6ותפלין ומזוזה(, הוא רק בארץ ישראל

אותן גם בחוץ לארץ הוא רק בבחינת "ַהִציִבי ָלְך ִציִֻנים", 
לא נשכח איך מקיימים אותן נזכור וכדי שלזכירה בעלמא, 

יש לנו ב"ה מצוות  רץ ישראל,באלעומת זאת,  .7ָבארץ
אמיתיות, שבת, וכשרות ועוד מצוות, אבל המצוות התלויות 

אין ש ,"ַהִציִבי ָלְך ִציִֻנים"בבחינת בארץ הן בחלקן הגדול רק 
יש  .אמיתייםשאינם חיים אלו  .תא בזמן הזהידאורימן חיוב

, אבל ילו עור מלמעלהויש אפ ,םיויש גיד ,עצמות, ויש בשר
שכנס, וח תאנחנו רוצים שהר .רוח אין בהם ד ו ק ה ח  ו , ר

 קדושה וטהרה.רוח 

 חדש ימינו כקדם
ך" ,חותיבסלמה שאנו אומרים  ,אגב דש ק ח  ו ר אל  ו

הגה"צ  רי ורבי? מו8ההז פסוקמה פירוש ה ,קח ממנו"ת
כל יהודי יש קצת לשראיה מכאן ש ,אמרזצ"ל דסלר רא"א 

 עיקר הפשט .יקר הפשטעזה שלא אבל חושבני  .רוח הקודש
שהם קצת רוח  ,שה' לא יקח מאיתנו את חכמי התורה הוא,

תורה, זו רוח  שיהיו לנו חכמי תורה, גדולי .הקודש שיש לנו
 הקודש שיש בקרבנו.

ככלות  ,ליכנו לעת זקנה"אל תש ,אנו אומרים ר כךאח
נּו  יהודי בשלמא מה פירוש התפלה הזו?  .אל תעזבנו"ֹכחֵּ

עשרים בן אבל יהודי  .זה מובן ,על כך ללמתפשבגיל שלי 
 ,מתפלל "אל תשליכנו לעת זקנה"שנה או שלשים שנה ש

עוד שישים שנה ב? בעז"ה על זה מה דחוף לו כעת להתפלל
 דחוף? ל כךמה זה כ ,אבל כעת .ל להתפלל את זהכיו

בקשה זו אינה מכוונת כנגד האדם שהתשובה היא, 
ישראל נמצא כעת המתפלל, אלא כנגד כלל ישראל. כלל 

בעת זקנה. פעם היה כלל ישראל "צעיר" ו"חזק". היו לנו 
נביאים, היו תנאים, היו אמוראים ואנשים גדולים. אבל 

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il


 

 
  - http://www.hakotel.org.ilל ולישיבת הכותל, ירושליםלמשפחת נבנצ -כל הזכויות שמורות  ©

3 
 ,היום, לעת זקנה, אין לנו נביאים, אין לנו תנאים ואמוראים

אפילו אפילו אנשים כמו הרמב"ם או כמו הגר"א אין לנו. ו
 ןזק דםרגישים כמו אאנו מ .החפץ חיים כבר איננו איתנו

וחלש הנמצא באפיסת כוחות, ומבקשים מה' שגם במצב 
כמו שלא עוזבים אשה שהיתה צעירה  הזה לא ישליך אותנו.

 .והזדקנה, כך לא יעזוב הקב"ה את כנסת ישראל שהזדקנה
. "אל תשליכנו לעת זקנה" ,"העל זה אנו מתפללים לקב

 סת ישראלכנשוחדש ימינו כקדם, תן לנו שוב רוח הקודש, 
להחזיר את אשתו בשר ודם לא יכול  .שוב תהיה צעירה

הקב"ה יכול לעשות את אשתו צעירה, יכול ל אב, לצעירותה
להחזיר לנו נביאים ושופטים, לא שופטים כמו שיש לנו 

שופטים אמיתיים, "השיבה שופטינו אלא היום, 
יש לפחות ברכה אחת בשמונה עשרה שאנו  .כבראשונה"

זו ברכת "השיבה ו ,ותר טוב מאבותינויאותה מבינים 
קודמים השופטים היו הבדורות  .שופטינו כבראשונה"

ל כמו קצות החושן, לא היה נורא כיהודים כמו הרמב"ם, 

ודאי אפשר להבין  ,אבל כשיש שופטים כמו היום כל.
שה שוב , שהא"השיבה שופטינו כבראשונהלבקש "שצריך 

נו, אל ציון בית תהיה צעירה, ושרוח הקודש תחזור אלי
להקריב קרבנות, לעלות שלוש פעמים וחיינו, ונוכל שוב 

כל לבוא ובשנה להר הקודש, וגם בשאר ימות השנה יהודי י
ולהתפלל ולהקריב קרבנות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה 

 אמן. ,בימינו
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

ן שיש ביעקב אינו בעצם מושרש בלב יעקב... אלא בפירוש "הע. 1 ַיֲעֹקב וגו', כי האוֶׁ ן בְׂ מק דבר" להנצי"ב זצ"ל פירש וז"ל: "ֹלא ִהִביט ָאוֶׁ
טא של אדם  ן ע"י רוח שטות וכיוצא בזה". והיינו, שחֵּ ישראל לעולם אינו חטא בעומק, אלא חיצוני ומקרי בלבד, מכמו שאדם רוצה לעשות ָאוֶׁ

ַיֲעֹקב... ה' ֱאֹלָקיו  -ת ובהבטה פנימי ן בְׂ אין כאן חטא בעצם. ולכן אין החטא גורם לסלק מאיתם השכינה, וכמבואר בסוף הפסוק: "ֹלא ִהִביט ָאוֶׁ
לְֶׁך בֹו". רּוַעת מֶׁ  ִעמֹו ּותְׂ

מתחילה, לדון ולהרוג  . כן דעת רש"י. ואולם הרמב"ן ַמקשה על כך ומסיק, שכך באמת היה צריך להיות מנין ההרוגים לפי מה שצוה ה'2
אלא מתו ע"י  ,"ולא נדון אחד מכל העם ביד השופטיםאת כל הנצמדים לבעל פעור. ואולם בפועל, בזכות קנאותו של פנחס נתבטלה הגזרה, "

ינֵּ". ]שהרי עוד בטרם נכנסו לארץ, אומר משה לישראל: "ם את הירדןרָ בְׂ טרם עָ  ,ר כןחַ ַאה' השמידם " -ה' במגפה, והנשארים  ת עֵּ יכֶׁם ָהֹרֹאת אֵּ
ר ָעָשה  עֹורה' ֲאשֶׁ ַבַעל פְׂ ישִכי  ,בְׂ ִא ָה ל  עֹור  כָ י ַבַעל פְׂ ר ָהַלְך ַאֲחרֵּ ִמידֹו  -ֲאשֶׁ ָךקֶׁ ֱאֹלה' ִהשְׂ בֶׁ " )דברים ד, ג([. עכ"פ, גם לדעת הרמב"ן יָך ִמִקרְׂ

 איש שמתו במגפה. נמצא, שבסופו של דבר מתו כמאה וחמישים אלף איש בעוון בעל פעור, מלבד כ"ד אלף
. הרי, שקודם אותו מעשה היה מנינם כשבע מאות ושבעים )במדבר כו, נא(שהרי מיד אחר כך נמנו בני ישראל, ונמצאו כששים רבוא איש . 3

 הרי זה כרבע מכלל ישראל, בקירוב. -אלף איש. ואם מתוך ציבור זה נהרגים למעלה ממאה ושבעים אלף איש 
רק בבחינת חיוב מן התורה לקיים מצוות בחו"ל. אלא הכונה היא, שביחס לארץ ישראל, עבודת ה' בחו"ל היא  כמובן, אין הכונה שאין. 4

]והנה, יש מצוות שחיובן לא התחיל במתן תורה, אלא רק משנכנסו ישראל לארץ, אע"פ שהן מצוות שאינן תלויות בארץ  .""ַהִציִבי ָלְך ִציִֻנים
שהסיבה לכך היא, מפני שעיקר קיום התורה הוא רק בא"י, ולכן כל עוד לא נכנסו ישראל לארץ, לא חלה  )עי' רמב"ן דברים א, א(. ויתכן

 עליהם חובת מצוות אלו כלל[.
קר  ,ושם הקרבנות ,כי שם עיקר הכפרהוכן משמע בחינוך, שכתב על א"י: " שגם הוא כתב כן. (ח"א סי' קל"ד)ועי' שו"ת הרשב"א . 5 עי ו

בה  ה שס"ד(." )חינוך מצוהכל 
ָפִטים "ובדברי הרמב"ן בפרשת ואתחנן מצינו נקודת חידוש נוספת בענין זה. דהנה משה אומר שם לישראל, . 6 כֶׁם ֻחִקים ּוִמשְׂ תְׂ ִתי אֶׁ ה ִלַמדְׂ אֵּ רְׂ

ר ִצַּוִני  ָתּה ,ֱאֹלָהיה' ַכֲאשֶׁ ִרשְׂ ם ָבִאים ָשָמה לְׂ ר ַאתֶׁ ץ ֲאשֶׁ ב ָהָארֶׁ רֶׁ קֶׁ ן בְׂ ן דברים ד, ה(. ונתקשה שם הרמב"ן, למה נאמר "" )ַלֲעשֹות כֵּ ַלֲעשֹות כֵּ
ץ ָארֶׁ ָה ב  רֶׁ קֶׁ  -שעיקר המצות כולן הרבה מצוות יש שחיובן גם בחו"ל! ופירש הרמב"ן )בפירוש שני(, שמשה אמר כן, כיון "", והרי בְׂ

ַמה שכתב באריכות בענין זה בויקרא יח, כה[. והנה, בפסוק הרי נזכרובארץ ָפִטים" ". ]ומציין לְׂ ם". ומבואר אפוא, שלא רק ֻחִקים ּוִמשְׂ וקי , ח
יםשהם גזירת מלך, )כגון איסור אכילת חזיר ואיסור לבישת שעטנז(, עיקר חיובם בארץ, אלא אפילו  , שהם מצוות שהשכל מחייב משפט

םאותן, כגון גזל ושפיכות דמים )עי' יומא סז, ב ורש"י שם ד"ה משפטי(, גם   .עיקר חיובם בא"י ה
רק בבחינת כמובן, אין הכונה שאין חיוב מן התורה לקיים מצוות בחו"ל. אלא הכונה היא, שביחס לארץ ישראל, עבודת ה' בחו"ל היא . 7

]והנה, יש מצוות שחיובן לא התחיל במתן תורה, אלא רק משנכנסו ישראל לארץ, אע"פ שהן מצוות שאינן תלויות בארץ  .""ַהִציִבי ָלְך ִציִֻנים
' רמב"ן דברים א, א(. ויתכן שהסיבה לכך היא, מפני שעיקר קיום התורה הוא רק בא"י, ולכן כל עוד לא נכנסו ישראל לארץ, לא חלה )עי

 עליהם חובת מצוות אלו כלל[.
ָפנֶׁיָךתפלה זו הרי מיוסדת על הפסוק: ". 8 ִני ִמלְׂ ִליכֵּ ִני ,ַאל ַתשְׂ ָך ַאל ִתַקח ִממֶׁ שְׂ רּוַח ָקדְׂ  ים נא, יג(." )תהלוְׂ

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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