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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"מסעי תשס
לפרשת מטות

  ' עבודת ה
מהות החיי� 
  

  ?מדוע לא היה לשבט לוי חלק באר�
: אל משה ְ"ַעְרבֹת מואב על ירד� ְיֵרח� לאמר' וידבר ה"

ָ)ָת� ָעִרי� ָלָ&ֶבת  ,צו את בני ישראל ונתנו ללוי� מנחלת ֲאח(
. )בא, במדבר לה(" ומגרש ֶלערי� סביבֹתיה� תתנו ללוי�

מפני ? מדוע צריכי� ישראל להפריש מנחלת� ערי� ללויי�
ובכל , )בא, דברי� יח' עי(שלשבט לוי אי� חלק ונחלה באר0 

לכ� מצטוי� בני , זאת הרי ה� מוכרחי� לגור באיזה מקו�
  .ישראל לתת מנחלת� ערי� לצור3 מגורי הלוי�

 בגלל מה טע� אחד ? � ללוי� חלק באר0למה אי
אחלק� ביעקב ואפיצ� : "שאמר יעקב אבינו לשמעו� ולוי

י ערי "שבט לוי מפוזר ע, ולכ�. )ז, בראשית מט(" בישראל
ושבט שמעו� ג� הוא אינו מקבל חלק באר0 שהוא , מגרש

, אלא מקבל רק חלק בתו3 נחלת שבט יהודה, ממש שלו
אחר כ3 בימי . )ט, וש�; א, יט(כמו שמפורש בספר יהושע 

, כששבט יהודה גדל וכבר לא היה לה� מספיק מקו�, דוד
�ובני שמעו� הלכו לעבר הירד� , גרשו מתוכ� את בני שמעו

: יעקב אבינו גזר על שבט לוי, על כל פני�. והתיישבו ש�
ולכ� ה� מפוזרי� בכל , "אחלק� ביעקב ואפיצ� בישראל"

  .ללא נחלה מיוחדת לה�, האר0
ואולי (, ע� נוס5 לכ3 שלא היה לשבט לוי חלק באר0ט

שהרי התנאי לירושת , )אי� זה אלא תוצאה מהעני� הקוד�
שהרי אברה� . להיות משועבד בשעבוד מצרי�, האר0 היה

' ה": ה לאחר שהבטיח לו את האר0"אבינו שואל את הקב
 אומר לו )ח, בראשית טו( ?"במה אדע כי אירשנה, אלקי�

, 6ִי ֵגר יהיה זרע3 באר0 לא לה�דע ידוע ת: "ה"הקב
הרי ששעבוד . )יג, ש�(" ארבע מאות שנה, ועבדו� ְוִע78 אָֹת�

שבט לוי לא וכיו� ש. מצרי� הוא תנאי לירושת אר0 ישראל
לכ� הוא אינו , )ד, י שמות ה"רש' עי(היה משועבד במצרי� 

  .מקבל חלק באר0 ישראל
�ט לוי שאמנ� ג� שב, ואול� ליתר דיוק יש לציי

. אבל לא שעבוד גשמי אלא שעבוד רוחני, נשתעבד במצרי�
, ַוימררו את חייה� ַ"ֲעבָֹדה ָקָ&ה': "הזוהר הקדוש אומר

בעבֹדה , ')יד, שמות א(' ְ"חֶֹמר 7ִבְלֵבִני� ובכל ֲעבָֹדה ַ"9ֶָדה
 זה ' ובלבני�, ' זה קל וחומר' בחֹמר, ' זו קושיא' קשה

וכי זה היה כל שעבוד : וקשה. )א, ג קנג"זוהר ח(" ליבו� הלכה
� ועל "שהיו צריכי� לתר0 קושיות חזקות על הרמב, מצרי�

הרי שעבוד מצרי� 6ַָלל ! ?ולעסוק בלבו� הלכה, התוספות
תיר0 ? מהי אפוא כוונת הזוהר! עבודה קשה כפשוטה

ֶ&;7 , שכוונת הזוהר היא, ל"חותני הרב חיי� זאב פינקל זצ
היתה יכולה גזרת השעבוד להתקי� , �היו ישראל זוכי

וישראל היו , המצרי� היו מקשי� לה� קושיות. בצורה כזאת
התקיי� השעבוד בחומר , כיו� שלא זכו. מחפשי� תרוצי�

ובכל שאר הצרות , בטיבוע הילדי� ביאור, ובלבני� כפשוט�
  .שהיו לנו במצרי�

נראה שבמידה , ל"אלא שא� מותר להוסי5 על דברי חותני ז
ויימת התקיימה בכל זאת גזרת השעבוד באופ� המתואר מס

שבט לוי היה פטור מעבודת !  אצל שבט לוי? אצל מי. בזוהר
כ אצל� התקיי� השעבוד "וא, הפר3 שהטיל פרעה על ישראל

י קשיי� בלימוד התורה ובהשגת מדרגות "ע, רק באופ� רוחני
  בימי האבות לא.נעל� מה� האור הברור של התורה. רוחניות

ובימי השיעבוד במצרי� נוצרו קשיי� , היו קשיי� כאלה בלימוד
, לכ�. אבל שיעבוד גשמי בעבודת פר3 לא היה לה�. בלימוד

שאר השבטי� קבלו ג� אר0 ישראל גשמית , מידה כנגד מידה
ושבט לוי קיבל רק את הרוחניות של , )חו0 מהרוחניות שבה(

 מובדלי� ה�, )ב, דברי� יח(" הוא נחלתו' ה. "אר0 ישראל
הרי עשרי� וארבעה משמרות . לעבודת המקדש שבועיי� בשנה
כאשר כל משמר , )א, תענית כו(של כהני� ולויי� היו במקדש 

ולפעמי� (נמצא לכל משמר שבועיי� בשנה . עבד בו שבוע אחד
חו0 מהרגלי� שבה� כל המשמרות היו עולות , )שלשה שבועות

 לעבוד במקדש ה� הא� מפני שה� צריכי�, וא� כ�. לירושלי�
ברגלי� הרי ממילא אנשי� אינ� ? אינ� יכולי� לקבל חלק באר0
ממילא . מפני העליה לירושלי�, אמורי� לעבד את שדותיה�

נשארי� רק שבועיי� בשנה שבה� כול� עוסקי� בעיסוקיה� 
וכי זוהי סיבה . ואילו הלויי� משועבדי� לעבודת המקדש

 אלא שה� !?מספקת שלא לתת לה� חלק ונחלה באר0
א� צרי3 למנות גזבר . מובדלי� ג� לעבודות המקדש הקבועות

אמנ� . שבט לוי חייב להמצא לזה, או משרה אחרת במקדש
מרדכי : למשל, יכולי� להיות ממוני� ג� משבטי� אחרי�

 �, )א"ה מ"שקלי� פ' עי(הצדיק היה ממונה במקדש על הקיני
, )ט בנימי�משב" (איש ימיני"למרות שלא היה משבט לוי אלא 

לא יכול , אבל שבט לוי חייב להיות מובדל לעבודת המקדש
יותר חשוב : מרדכי א� היה רוצה היה יכול לומר. לסרב

אבל שבט לוי לא . ב"שאשפיע בשוש� הבירה על המל3 וכיו
  .הוא מובדל לעבודת המקדש, יכול לסרב לעבודת המקדש

ה� היה ל. אבל לא רק לעבודת המקדש היה שבט לוי מובדל
יורו משפטי3 ליעקב : "ג� תפקיד נוס5 שאומר משה רבנו

לא רק , וזה נוהג בכל השנה. )י, דברי� לג(" ותורת3 לישראל
במש3 כל השנה שבט לוי מובדל להורות את . שבועיי� בשנה

שמינה שופטי� , מוצאי� אצל יהושפט המל3. התורה לישראל
ערי ושלח את הכהני� והלויי� להסתובב ע� ספר תורה בכל 

, הרי שזה תפקיד�. )טב יז ז"דהי(יהודה ללמד את הע� תורה 
. וכ� לשבת בסנהדרי� לדו� ולהורות הלכה, ללמד את הע� תורה

 ואל ַה>ֵֹפט אשר יהיה בימי� הכהני� הלוי�ובאת אל "
סו5 (� "ואומר הרמב. כי מקומ� בסנהדרי�, )ט, דברי� יז(" הה�

', ד הובדל לעבודת השלא שבט לוי בלב, )שמיטה ויובל' הלכ
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!) אפילו גויי�: משמע(אלא כל איש ואיש מכל באי עול� "
לשרתו ' להבדל לעמוד לפני ה... אשר נדבה רוחו אותו

לפרוש מ� העול� ולתת עליו רק עול מלכות , "ולעבדו
ה ישלח לו אפשרות להתפרנס כדי שיוכל "הקב, שמי�

� כל המקבל עליו עול תורה מעבירי. "למלא את מחשבתו
ג� לומדי . )ה"ג מ"אבות פ(" ממנו עול מלכות ועול דר3 אר0

  .כ כמו הלויי�"תורה ה� א

   חממה רוחנית
ערי מקלט 
ְמַצוה , מיד אחרי הציווי להפריש ערי� עבור הלויי�

? איפה. )לדט, במדבר לה(התורה להפריש ערי� עבור רוצחי� 
! שש ערי� ה� ערי מקלט עבור רוצחי�, מתו3 ערי הלויי�

ארבעי� ושתי� ערי� (ג� שאר ערי הלויי� ,  וחו0 מה�)ו, ש�(
הגמרא מסבירה מה . )א, מכות י(קולטות רוצחי� ) נוספות

ההבדל בי� ארבעי� ושתי� הערי� האחרות ובי� שש ערי 
כל ערי הלויי� משמשות ג� , על כל פני�. )ש�(המקלט 

למה דווקא ערי הלויי� משמשות . כערי מקלט לרוצחי�
ויושפע ,  כדי שהרוצח יגור בקרבת הלויי�? טכערי מקל

לא , אמנ� מדובר על רוצחי� בשוגג. מה� לחזור בתשובה
אבל ג� , רוצחי� במזיד שאות� עיר מקלט אינה קולטת

הוא זלזל בחיי אד� וגר� . רוצח בשוגג עשה עבירה חמורה
ולכ� הוא מוכרח להמצא בסביבה כזו , בכ3 למותו של אד�

מהו המקו� המתאי� ביותר . בתשובהשתשפיע עליו לשוב 
ודאי היו תלמידי חכמי� ג� בשבטי� !  ערי הלוי�? לכ3

, אבל בכל זאת שבט לוי מובדל יותר לעניי� הזה, אחרי�
לכ� יש לקוות שא� הרוצח . כפי שראינו לעיל, ללמד תורה

יהיה , ישב בחברו� או בשכ� או באחת משאר ערי המקלט
  .חזור בתשובהמושפע מהלווי� שיושבי� ש� ל

שעיר שרובה רוצחי� אינה , ובאמת מבואר בגמרא
כי א� הרוצחי� בעיר המקלט רבי� עד . )ב, ש�(קולטת עוד 

הרי שבמקו� , כדי כ3 שה� מהוי� כבר את רוב העיר
הוא עלול , שהרוצח יושפע לטובה מ� הלויי� בעיר הזאת

עיר שמלאה זלזול והפקרות בחיי . עוד להיות מושפע לרעה
  .אינה יכולה לקלוט,  שרובה רוצחי�,אד�

צרי3 ללמוד ? מה צרי3 הרוצח ללמוד בעיר הזאת
שלא נזהר שהרג נפש , לעשות תשובה על החטא שלו

שחיי� אמיתיי� ה� חיי , לדעת מהו ער3 החיי�. מישראל
. ללמוד תורה" היכי תמצי"שהחיי� ה� . תורה ויראת שמי�

אבל ,  להרוגאמנ� ג� בני אד� שאינ� לומדי� תורה אסור
וא� הוא הרג . המטרה העיקרית של חיי� היא ללמוד תורה

הרי הוא שלל ממנו את האפשרות ללמוד תורה ולקיי� , אד�
 שלפני פטירתו אחז ,א"ידוע מה שמסופר על הגר. מצוות

? מדוע רבינו בוכה: שאלו אותו תלמידיו. ובכה, בציציותיו
,  בג� עד�הרי בעוד זמ� מועט ישב רבינו ע� כל הצדיקי�

על , על דא קא בכינא: א"אמר לה� הגר! ומי לא ישא5 לזה
שאפשר בעד כמה קופיקות , שעוזב אני את העול� הזה

והול3 , לקיי� בו מצַות ציצית) מטבע קטַנת ער3 ברוסיה(
לעול� שבעד כל כס5 וזהב אי אפשר לקיי� בו אפילו מצוה 

שכל חפצו , א"אד� כמו הגר. )ז"הערה קי' עליות אליהו'(אחת 
הרגיש עד כמה יקר עוד רגע , היה לעבוד ולשרת את בוראו

כי רק בעול� הזה אפשר , בעול� הזה יותר מכל חיי העול� הבא
א יותר מכל השכר "ודבר זה יקר היה להגר, לקיי� מצוות

  .העצו� הממתי� לו בחיי עול� הבא
משה יודע בודאי שהוא עתיד . כ3 רואי� ג� אצל משה רבנו

לדרגה רוחנית עליונה ששו� נברא , ר מותו לג� עד�לעבור לאח
ובכל זאת הוא רוצה להתעכב עוד קצת בעול� , לא השיג אותה

לקיי� את המצוות התלויות , הזה כדי להכנס לאר0 ישראל
אלא להיות עובד , מפני שמטרת חייו איננה לקבל שכר. באר0

, המצוות התלויות באר0, וא� יש מצוות שהוא עוד לא קיי�', ה
ז כדי להספיק "הוא מוותר על הכל ורוצה להשאר עוד בעוה

�ג� אז הוא , ג� כאשר נאמר לו שלא יזכה להכנס לאר0. לקיימ
.  את אר0 ישראללראותב רק כדי "דוחה את הכניסה לעוה

אבל בעצ� הוא . מפני שג� ראיית אר0 ישראל יש לה מעלה
. הבמצוות המיוחדות ל' לעבוד בה את ה, רוצה להכנס לאר0

, אמנ� בעול� הבא לומדי� יותר תורה מאשר בעול� הזה
כפי , ותלמוד תורה הוא הדבר הגדול ביותר מכל המצוות

ותלמוד תורה : "שאומרת המשנה שאנו אומרי� אותה בכל יו�
אבל כנראה שכא� בעול� הזה , )א"א מ"פאה פ(" כנגד כל�

לומדי� ומתאמצי� , הלימוד ושמירת המצוות ה� בגדר עבודה
ואילו , עוד שלב ועוד שלב, תקרב מתו3 כ3 לריבונו של עול�לה

משה רבנו מחפש . בעול� הבא הלימוד הוא בבחינת שכר
י עבודת "להמשי3 להתעלות ע, א"וכ3 ג� הגר, לא שכר, עבודה

ולכ� ה� מעדיפי� להשאר עוד ועוד בעול� הזה ולדחות את ', ה
  .המעבר לעול� הבא


' עבודת ה�  ! עד הרגע האחרו
וראיתה אָֹת< ונאספת אל עמי3 ג� אתה : "ל אומרי�"חז

כאשר נאס5 "מה פירוש . )יג, במדבר כז(" כאשר נאס5 אהר� אחי3
ה ליטול את נפשו של אהר� "שכשעמד הקב? "אהר� אחי3

�, "ֲעֵלה לִמטה): "'על פי ציווי ה(אמר לו משה לאהר� , הכה
, "ו� עיני3עצ. "וקמ0, "קמו0 פי3. "ופשט, "פשוט ידי3. "וָעָלה
, כ"אח(וזהו שנאמר לו , מיד חמד משה לאותה מיתה. ועצ�

ת ָ"ָהר): "כשהגיעה שעתו למות " כאשר מת אהר� אחי3... מ(
  .)כו, י במדבר כ"רש(" מיתה שנתאוית לה, )נ, דברי� לב(

אחרי מאה עשרי� שנה של מאבקי� ע� פרעה וע� : וקשה
שבחמש , שה רבנוזה מה שחשוב למ, סיחו� וע�ג וג� ִע� ישראל

הרי מיד ? הדקות האחרונות של חייו ישכב בנוחיות על המיטה
ומה ער3 יש לחמש דקות , אחר כ3 יכנס לחיי נצח בעול� הבא

�אהר� מקבל ציווי� : חושבני שהפשט הוא כ3? שלפני כ
. וָעָלה, "ֲעֵלה לִמטה: "ומקיימ� עד הרגע האחרו� של חייו

ג� ! בר שחמד אותו משהזהו הד. 'וכו, ופשט, "פשוט ידי3"
' להיות עבד ה! הוא רוצה לקבל ציווי� ולקיימ� עד לרגע מותו

להפטר מ� העול� מתו3 קיו� של ציווי ! עד נשימתו האחרונה
ציווי : והוא אכ� זוכה לציווי ששו� בשר וד� לא זכה לו. 'ה

ת ָ"ָהר אשר אתה ... ֲעֵלה אל הר העברי� הזה הר נבו! "למות 7מ(
מודיע לו שהוא ' אי� זו הודעה שה. )נמט, דברי� לב(" עולה שמה
ת ָ"ָהר אשר אתה עולה שמה: "אלא ציווי, עתיד למות   ".מ(

שכתוב . יש אומרי� משה רבנו לא מת: הגמרא אומרת
וימת : "וכתוב בהר נבו, )כח, שמות לד(" ' ִע� הָ�ויהי : "בסיַני
�א5 כא� עומד , מה בסיני עומד ומשמש. )ה, דברי� לד("  משהָ



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותלכל הזכויות שמורות © 

3

הרי כתוב ? מה פירוש עומד ומשמש. )ב, סוטה יג(ומשמש 
אלא שהמיתה שלו עצמה היתה "!  ש� משהוימת"

הוא מקבל . המיתה עצמה היתה בחינת עבודה! שימוש
, שו� בשר וד� לא קיבל ציווי כזה! ומקיימו, ציווי למות

  .שג� המיתה שלו היא עבודה
 משה ציווי נוס5 מקבל, בנוס5 לציווי על המיתה עצמה

זאת האר0 אשר : "אומר לו בהר נבו' ה. שקשור למיתתו
,  לזרע3 אתנהלאמרנשבעתי לאברה� ליצחק וליעקב 

: ל"אומרי� חז. )ד, ש� לד(" הראתי3 בעיני3 ושמה לא תעבור
ל3 אמור לה� לאברה� : ה למשה"אמר הקב'? ֵלאמֹר'מאי "

את לתת לבניכ� (שבועה שנשבעתי לכ� : ליצחק וליעקב
משה רבנו הול3 א� כ� . )ב, ברכות יח(" כבר קיימתיה) האר0

מהר נבו אל האבות שבג� עד� ְלַב9ֵר לה� שישראל עומדי� 
כ "הוא מסתלק א. כבר על ס5 הכניסה לאר0 ישראל

וע� ציווי נוס5 , מהעול� הזה מתו3 ציווי על המיתה עצמה
זוהר אולי זהו הפשט במאמר ה[! הנוגע כבר לזמ� שלאחר המיתה

מבחינה טבעית . שהר נבו קשור למערת המכפלה שבחברו�, התמוה

. ומערת המכפלה היא בחברו�, הר נבו הוא מעבר לירד�. קשה להבי� זאת

ל "אבל אינני יודע א� זה מה שחז, אולי יש מחילה תת קרקעית ביניה�

משה הול3 מהר נבו אל האבות הקבורי� במערת . אבל כא� הקשר. כיוונו

שרבנ� לא נמנעי� בדרשותיה� מלהחלי5 בי� , ירושלמי מובאב. המכפלה

וה� מפני , ה� מפני שדומות זו לזו באופ� כתיבת�, )ה"ז ה"פאה פ(' לח' ה

 �' א� נחלי5 כא� ה). למי שמהגה אות� נכו�(שדומות זו לזו באופ� הגיית

משה רבנו הול3 . "]חברו�"ה� אותיות " הר נבו"נמצא שאותיות ', לח
וג� , הוא עובד עד הרגע האחרו�. נבו לחברו�א� כ� מהר 

בחיי� אתה יכול . זו המעלה הגדולה של החיי�. לאחריו
לאחר מיתה . מה שאי� כ� לאחר מיתה', להיות עובד ה

, אפשר רק להיות בבחינה של מקבל שכר במקרה הטוב
, אבל בחיי� אתה יכול להיות עובד. ו להפ3 במקרה הרע"וח

ועל כ� הוא צרי3 ללמוד . חואת זה הרוצח שלל מהנרצ
כשידע . 'על ידי קרבה ללוי� עובדי ה, להערי3 מה ה� חיי�

ידע ג� להערי3 נכונה את חומרת , להערי3 את החיי�
ואז יוכל לעשות תשובה , שלילת החיי� מ� הנרצח, מעשהו

  .שלמה ועמוקה על חטאו

        להדמות לבורא
מעשה ברב� יוחנ� ב� זכאי שהיה רוכב : "הגמרא מביאה

אלעזר ב� ער3 מחמר ' ור, על החמור והיה מהל3 בדר3
, אלעזר ב� ער3 במעשה המרכבה ודרש' פתח ר... אחריו

פתחו , וירדה אש מ� השמי� וסיבבה כל האילנות שבשדה
עמד רב� יוחנ� ב� זכאי ונשקו על ראשו  ...כול� ואמרו שירה

שנת� ב� לאברה� אבינו , אלקי ישראל' ברו3 ה: ואמר
�יש נאה .  ולחקור ולדרוש במעשה מרכבהשיודע להבי

) אבל(, נאה מקיי� ואי� נאה דורש, דורש ואי� נאה מקיי�
  )ב, חגיגה יד("! אתה נאה דורש ונאה מקיי�

, בשלמא הלכות שבת או הלכות שמירת הלשו�: וקשה
אבל ". נאה מקיי�"אפשר לומר על הדורש בה� שהוא ג� 

, אה לתר0נר? "נאה מקיי�" מה שיי3 במעשה מרכבה 
להבי� ולהשכיל , שמעשה מרכבה אינו לימוד שכלי מופשט

. אלא בעל השלכה מעשית, ה ותו לא"את מידותיו של הקב

עד כמה שהדבר ,  לחנ3 את הלומד למידות והנהגות אלווהיא 
לדמות את הצורה , "נאה מקיי�"להיות . אפשרי אצל בשר וד�

אבל , ה"קבבשר וד� לא יכול להיות כמו ה, כמוב�. ליוצרה
  .ה עד כמה שאפשר"לדמות את מידותיו למידותיו של הקב

ִלי ֶזה ֵא"שתי דרשות על  )ב, שבת קלג(הגמרא הרי אומרת 
ֶאְתָנֶאה : "פירושו' Bְנֵוה7', לפי דרשה אחת. )ב, שמות טו(" ְוBְנֵוה7

אעשה את המצוות : כלומר, )מלשו� נ�י' Bְנֵוה7'" (לפניו במצוות
, ספר תורה יפה, תפילי� יפי�, ציצית יפה, לולב נאה. בצורה נאה

אבא ": אבא שאול אומר ש� דרשה אחרת. וכ� שאר המצוות
א5 , מה הוא חנו� ורחו�.  הֵוי דומה לו' ְוBְנֵוה7': שאול אומר

לכאורה נובעי� דברי אבא שאול מכ3 ". אתה ֱהֵיה חנו� ורחו�
מלשו� ' Bְנֵוה7'ודרש , 'Bְנֵוה7'שחלק על תנא קמא בביאור תיבת 

י "רש' עי(אעשה עצמי כמותו לידבק בדרכיו : כלומר, "אני והוא"

. ואול� אפשר שאבא שאול כלל איננו חולק על תנא קמא. )ש�
הוא לשו� ' Bְנֵוה7'ש, יתכ� שג� אבא שאול סובר כתנא קמא

אלא שבשונה מתנא קמא שפירש שנתינת נוי , ה"נתינת נוי לקב
סובר אבא שאול , "ֶאְתָנֶאה לפניו במצוות"י ש"זו נעשית ע

, י שֶאְתָנֶאה לפניו במידות"שנתינת נוי זו נעשית בנו5 לכ3 ג� ע
שאמור , האד� הוא צל� אלקי�: כלומר, " הואאני "שהרי 

כ "וא. י בשר וד�"עד כמה שהדבר אפשרי ע, לשק5 את אלקי�
זה שכ� ב, יהיה האד� צל� אלקי� נאה, י שיתנאה במידות"ע

א� , לעומת זאת. ה"הוא משק5 באופ� מדוייק יותר את הקב
צל� "אזי אי� התאמה בי� ה, ה"איננו הול3 במידותיו של הקב

למה . והרי זה צל� שאינו נאה, ה כביכול"לבי� הקב" אלקי�
מתי אפשר לומר על הציור . לציור ֶ&DֵEִר ַהDָEַר? הדבר דומה

... מופשטי� וקשה לדעתהיו� הציורי� ה� ? שהוא ציור מוצלח
כשהציור , אבל צייר שמצייר באופ� טבעי ולא באופ� מופשט

שבמקו� שישנו הר , משק5 במדויק את הנו5 שהוא אמור לשק5
ובמקו� שיש איל� רואי� ג� בתמונה , רואי� ג� בתמונה הר

ואול� א� אי� התאמה . אזי הציור הוא ציור מוצלח', איל� וכו
. כ3 ג� בעני� צל� אלקי�. ות מוצלחהרי שהציור הוא פח, שכזו

י "וזאת ע, ה"כשהוא משק5 את הקב, הוא נאה" צל� אלקי�"ה
וכמוב� לפי , עד כמה ששיי3 לבשר וד�, שהאד� הול3 בדרכיו

. שיפור המידות הוא אפוא עיקר הנוי לדעת אבא שאול. דרגתו
צל� . להכיר מה הוא שלל מ� העול�, כ ללמוד"הרוצח צרי3 א

  !ה ליוצרו במידותיוהדומ, אלקי�
אבי תורת (למה הגוי דרווי� : אחד מחכמי המוסר אמר

מפני ? אמר שהאד� התפתח מ� הקו5) ההתפתחות הכפרנית
ה� , אנו שמכירי� את גדולי ישראל!... שמימיו לא ראה אד�

יודעי� מה , חכמי הדור האחרו� וכל שכ� חכמי דורות קודמי�
י ישראל לא ראה מימיו אבל דרווי� שלא הכיר את גדול. זה אד�

ממילא חשב שהקו5 הזה , הוא הכיר רק עדר של קופי�, "אד�"
לדמות הצורה , "אד�"אנו צריכי� להכיר ... התפתח מקו5 אחר

י לימוד "ע, כמוב�, ואחת הדרכי� להגיע לזה היא, ליוצרה
האמיתית " אד�"התורה נותנת לאד� את צורת ה. התורה

 .והשלמה
, ל"רבי יואל טייטלבוי� זצ, ר מסאטמר"מסופר שהאדמו

 ,� אומר"הרמבהרי : ל"ש זצ"שאל פע� את את החזו� אי
שבלית ברירה אד� צרי3 אפילו לברוח מהחברה ולשבת בדד 

ו "� הלכות דעות פ"רמב(במדבר כדי לא להמש3 אחרי אנשי� רעי� 
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 איננו מקיימי� היו� את ר " שאל האדמוכ "מדוע א. )ב"ה
וח מישוב שמנהגותיו רעי� לבר, � הללו"דברי הרמב

: א"ענה לו החזו? ואנשיו חטאי� למערות ולמדבריות
"! ה� המערות והמדבריות של דורנו, הישיבות הקדושות"

, ש� אפשר להימצא בחברה טובה) א"קי' ב עמ"ח' פאר הדור'(
י "ע, י הרבני�"ש� אפשר לגדול בתורה ביראת שמי� ע

 לנצל את כ"עלינו לדעת א. י החברי�"הספרי� וג� ע
כמו שהרוצח צרי3 . את עיר המקלט שלנו, המדבר הזה

אנו צריכי� לקבל , לקבל תורה בעיר מקלט מפי הלויי�
כשהמקו� מסביב . זו עיר המקלט הרוחנית, תורה בישיבה

', בכל כ3 הרבה הפקרות וכדו, מלא בכל כ3 הרבה סכנות
המקו� לגדול בהכרת . הרי שעיר המקלט שלנו זו הישיבה

להערי3 את עבודת , לתק� את המידות, דר3 התורההבורא 
: י אומר"אמנ� מצד אחד רש. ולרצות לקיי� מצוות' ה
, להיות קיומ� לה� הנאה, מצוות לא ליהנות ניתנו לישראל"

אבל זה , )א, ה כח"י ר"רש( " על צואריה� ניתנולעולאלא 
להערי3 . כדאי להכנס תחת העול הזה. עול נחמד, עול מתוק

שאר0 ישראל אינה רק מקו� ע� נו5 ,  ישראלג� את אר0
אבל זה ג� , כל זה אמת. יפה והרי� יפי� ופירות טובי�

המעלה !... המרגלי� אמרו שיש פירות טובי� באר0 ישראל
' שהיא מקו� עבודת ה, העיקרית של אר0 ישראל היא

ושמת� את דברי "י ברמז לפסוק "כמו שמסביר רש, האמיתי
,  שתגלו תהיו מצויני� במצוותשא5 אחר, "אלה על לבבכ�

לעבודת המצוות של אר0 " הציבי ל3 ציוני�"בבחינת 
ל "בחו. האמיתית' שרק ש� הוא מקו� עבודת ה, ישראל

היא רק כדי שנדע לקיי� את המצוות כשנחזור ' עבודת ה
אלפיי� שנה לא היינו מקיימי� , למשל, א�. לאר0 ישראל

לא היינו . תהיה מאד קשה לנו להתחיל לקיי� שב, שבת
היות . מה מותר ומה אסור, יודעי� בי� ימיננו לשמאלנו
עובדה . ה יודעי�"ג� אנו ב, ואבותינו בגולה קיימו שבת

, ל"שאת המצוות התלויות באר0 שבאמת לא קיימנו בחו
אנשי� באמת לא כל כ3 ידעו לקיי� אות� כשבאו לאר0 

� ז אויערבא3 והחזו"הגרש, כ באו גדולי עול�"אח. ישראל
אבל עדי� . ולימדו קצת מצוות התלויות באר0, איש ואחרי�

יש פחות ידיעה במצוות התלויות באר0 מאשר במצוות 
וג� , )כה, ויקרא יח(� מארי3 להסביר "הרמב. ל"שנהגו בחו

, שעיקר קיו� המצוות, )יח, דברי� יא(י כותב בקיצור "רש
. הוא רק באר0 ישראל, אפילו אלו שאינ� תלויות באר0

אפילו אצל הגויי� , י שרי האומות"ל ההנהגה היא ע"בחו
� אומר שהיו בעול� עוד "הרמב. י"ל לא"יש הבדל בי� חו

ל לא נענשו "ורק מפני שהיו בחו, ערי� כמו סדו� ועמורה
יבוא ' בבוא היו� ה. כמו סדו� ועמורה שהיו באר0 ישראל

, אבל סדו� ועמורה היו באר0 ישראל. במשפט ג� אית�
כי אר0 ישראל אינה מקיימת , וכרחות להחרבולכ� היו מ

היו עובדי עבודה , �"אומר הרמב, הכותי�. עוברי עבירה
אבל כשבאו , ל לא קרה לה� שו� דבר מיוחד"בחו, זרה

שלח בה� את האריות והיו ' ה, י והמשיכו במעשיה�"לא
  .'י היא מקו� מיוחד לעבודת ה"כי א, הורגי� אות�

את שבע האומות מאר0 מגרש ' אי� הפשט שה, בפשוטו
אבל . א� כי ג� זה נכו�, ישראל כדי לשכ� בה את ישראל

ה רוצה לסלק מכא� "הקב: אפשר להסתכל בזה ג� בכיוו� הפו3
כמעשה אר0 ", את השבע אומות מפני שמעשיה� מושחתי�

, )ג, ויקרא יח(" כנע� אשר אני מביא אתכ� שמה לא תעשו
, עוברי עבירהי אינה סובלת "המעשי� שלה� מושחתי� וא

כאשר קאה את הגוי , ולא תקיא האר0 אתכ� בטמאכ� אֹתה"
מגרשי� ', ישראל עושי� את עבודת ה. )כח, ש�(" אשר לפניכ�

אבל על כל פני� באופ� , לא בשלמות(את שבע האומות מהאר0 
מה . ועל כ� בשכר זה ה� זוכי� לקבל את אר0 ישראל, )חלקי

, )כב, במדבר לב(" 'ונכבשה האר0 לפני ה: "שנאמר? הראיה
ורק בשכר . ה"משמע שכובשי� את האר0 כביכול בשביל הקב

נות� לנו את האר0 ' ה, זה שאנו כובשי� את האר0 עבורו
אבל זהו שכר עבור , כמוב�, יחד ע� שבועת האבות. לנחלה

שלא לש� ' אפילו נבוכדנצר הרשע שנלח� מלחמות ה. הכיבוש
בכל , ו� כוונה לשמההוא עובד עבודה זרה ואי� לו ש, שמי�

: כמו שכתוב, ה קובע לו שכר"זאת א� הוא נלח� הקב
כל , נבוכדראצר מל3 בבל העביד את חילו ֲעבָֹדה גדולה אל צֹר"

ְקָרח וכל כת5 מרוטה ְוGָָכר לא היה לו ולחילו ִמEֹר על , ראש מ(
כי הי� עלה ושט5 את , )יח, יחזקאל כט(" ָהֲעבָֹדה אשר עבד עליה

. נמצא שלא יכלו להנות משללה, )י ש�"רש( צ�ר כל שללה של
�ָלת� אשר עבד בה", במקו� השלל של צור, לכ נתתי לו את , Hְע(

נות� לו את ' כשכר על המלחמה על צור ה. )כ, ש�(" אר0 מצרי�
מגרשי� את שבע , כל שכ� ישראל שעושי� לשמה. מצרי�

  .ודאי שמקבלי� על זה שכר, האומות מאר0 ישראל לש� שמי�
', שהיא מקו� מיוחד לעבודת ה, י"זוהי א� כ� המעלה של א

אנו (יהודה הלוי מתבטא ' ר. מקו� הנבואה, לקרבת אלקי�
מי יתנני משוטט במקומות אשר נגלו ): "אומרי� זאת בקינות

IְB היא מנוחה , לIְB היא מקדש לא, אלקי� לחוזי3 וצירי3
ודאי היו . ה"הקבאר0 ישראל היא מקו� להתקרב בו אל ". לצ7ר

א "א ורבנו יונה והגר"היו הרשב, צדיקי� גדולי� ג� בגולה
ובכל זאת א� היו חיי� , אי� מספר לצדיקי� שהיו בגולה, ועוד

. באר0 ישראל היו יכולי� להשיג יותר או לפחות ביתר קלות
 �עלינו להכיר מה המעלה של אר0 ישראל ומה חסר לנו בחורב

ואי� לנו הרבה מעלות ,  לנו עבודהשאי� לנו נבואה ואי�, הבית
, ְלמה אנו שואפי�, לדעת מה חסר לנו. רוחניות נוספות

ושהאבלות על ירושלי� איננה אבלות על אבד� בניני� יפי� או 
  .אלא על מה שירושלי� באמת צריכה לתת לנו, נו5 יפה

, תענית ל(" כל המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתה"ו

  .מ�א, במהרה בימינו, )ב


