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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דחקת  לפרשת

  תורההמוד יל חוקת - "זאת חקת התורה"
  

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 
  עליה

דרשו  .(במדבר יט, יד)"ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל" וכו' 
תן דברי תורה מתקיימין אלא במי "אי ,ל"חזמכאן  י ממ עצמו  ש

זה לא מדבר על פסוק הרי  :צריך להביןו. (ברכות סג, ב)עליה" 
ָּכל ַהָּבא  ,ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהלתורה, אלא על טומאת מת. "לימוד 

רמזה א"כ ". מדוע ֶאל ָהֹאֶהל ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים
דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו  "איןשכך התורה ל
? מה הקשר בין טומאת מתדוקא כאן, בפרשת עליה", 
  ?1הענינים

, שמת שאדם ְּבפסוק זה נאמר,הרי  הקשר הוא זה:ש ניחושב
נעשה גופו  - למרות שבחייו היה טהור, ברגע שיצאה נשמתו 

הוא אבי אבות  עצמומצד  אבי אבות הטומאה. משמע, שהגוף
הורק  ,הטומאה מ ש נ י, שהיא החלק ה נ ח ו ר  היאשבאדם,  ה

  קדושה וטהרה! משפיעה עליוזו ש
שהיא קדושה , שכדי לזכות ְלתורה ממילא יש ללמוד מכאן,

וטהורה, ומתאימה אל הנשמה שלנו, שגם היא קדושה וטהורה, 
מהלהגביר את כח צריך  ש נ שבאדם, ו"להמית" את כוחות  ה

שמרחיק עצמו  ק מילכח הנשמה להתגבר. ר יםהגוף, המפריע
יוכל  הוארק  ,ולא הגוף עיקר אצלו אלא הנשמהמעניני הגוף, 

אמנם  .אצלו להתקיים ושיוכלבאופן  לקלוט את דברי התורה
ממילא שאיננו יכולים לחיות בלי גוף, ו הקב"ה ברא אותנו כך

אבל סוף , לַספק את צרכיואנו להחיות גם את הגוף ומוכרחים 
, ורק הנשמה היא יר את האור האלקיסוף, הגוף מצד עצמו מסת

  לתורה.זו שמתאימה 
"אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שהרי שדרשת חז"ל 

מונחת בעומק פשט הפסוק. מתוך מה  שממית עצמו עליה"
ָּכל ַהָּבא ֶאל ָהֹאֶהל ְוָכל  ,ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל"שפסוק, אומר הש

"אין דברי תורה ש, ניתן להסיק, ים"ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמ 
שרק מי ש"ממית" את  .מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה"

  .ת כח הנשמה שבו יכול לזכות לתורהכוחות גופו ומגביר א
ר של גיהנם שולטת אין אּו - תלמידי חכמים" ,חז"ל אומרים

. (שם)כל גופן אש  -תלמידי חכמים למה? כי  .(חגיגה כז, א)" בהן
עד כמה שאדם  .בהןלא יכולה לשלוט גיהנם , האש של הממילא

עם להמית את עצמיותו ולהתבטל לתורה, להיות מזוהה יכול 
אז באמת הוא אש,  -  חלק מעצמיותותהיה שהתורה  ,התורה

 עד כמה שהוא לא מזדהה .ואין אור של גהנם יכול לשלוט בו
אז  - , עד כמה שהתורה היא דבר חיצוני בשבילועם התורה

להזדהות עם התורה, א"כ כדאי  .נם ח"ו יכול לשלוט בוגה
לחיות חיים של תורה, למען  ,תורהללחשוב תורה, לשאוף 

. ואין אור של גהנם שולטת ב -ואז , ם ישראלהרבות תורה בע
 - הנםישהוא מגיע לגך אפילו אם חכם איבזה היא, שהכוונה 

 הנםיגעולם הבא, ולא מגיע קורה, כי לחכם בדרך כלל לא מה ש
בו,  צריך לשלוטהיה הנם יגשאבל אפילו אם יש איזו סבה ח"ו  -

אם כולו אש, כולו  .הנם לא יכול לשלוט בויג"כ אור של גאז 
הנם לא יכול ישאיפת קודש לתורה ויראת שמים, אז אור של ג

  לשלוט בו.

  שירה על התורה -"ֲעִלי ְבֵאר" 
מופיע וגם הוא  ,תורההעוד ענין הקשור ללימוד יש 

"ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ,מובאהפרשה המשך ּבְ המשך. בפרשתנו, ּבַ 
באר  ועל איז. (במדבר כא, יז)ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת, ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה" 

מדובר כאן? בפשטות, מדובר על בארה של מרים, שהיתה 
ישיר"? הלא מתחילת  אזאזאזאזהולכת ִעם ישראל במדבר. ומהו "

, ולמה שרו עליה רק (רש"י שם)הבאר  ארבעים שנה ניתנה להם
אומרים חז"ל,  -? שהיו במדבר עכשיו, בסוף ארבעים שנה

ושהיה נס מיוחד שהיה קשור לבאר, שארע  י ש כ , ולכן אמרו ע
  .טז)-(עי' רש"י שם, טו עליה שירה רק עכשיו

אבל חז"ל פירשו שירה זו לא רק על בארה של מרים, אלא 
. אלא שאם (עי' נדרים נה, א)תורה זו ה - גם על התורה, ש"ְּבֵאר" 

כך, יש לחזור ולשאול: הרי התורה ניתנה לישראל חמישים יום 
מדוע שרים ישראל על התורה רק  , וא"כלאחר שיצאו ממצרים
ו? מה קרה אחרי שניתנה עכשיו, ארבעים שנה י כש , שגרם ע

  לישראל לומר שירה על התורה?
בשירה רש"י שואל עוד שאלה: למה לא נזכר גם משה ו

ה הזאת? בשירת הים כתוב, "אז ישיר ובני ישראל את  מש
, ובשירת הבאר כתוב "אז ישיר (שמות טו, א)השירה הזאת" 

ל רא ש משה רבינו לא נזכר. למה? רש"י  .את השירה הזאת" י
, אבל שבעים פנים לתורה, וא"כ (רש"י במדבר כא, כ)אומר תירוץ 

  :את הדברים הבאיםאולי מותר לומר גם 
המלך אומר: "ְׁשֵתה ַמִים ִמּבֹוֶר, ְוֹנְזִלים ִמּתֹו ְּבֵאֶר" שלמה 

. מה כוונת הפסוק? וכי בא שלמה המלך ללמדנו (משלי ה, טו)
פסוק היא להורות המנין לשתות מים? מסבירים חז"ל, שכוונת 

 -דרך לאדם בלימוד התורה: "בתחילה ְׁשֵתה ִמּבֹוֶר, ולבסוף 
. הרי בור ובאר אינם שוים (ע"ז יט, א)ֶר" ְונֹוְזִלים מתוך ְּבאֵ 

ץבתכונתם. בור מקבל מים  ו ח ה  -ִמגשם ומזרימת נהרות  - מן 
הואילו הבאר מוציאה מים  מ צ ע ך  ו . אומרים אפוא חז"ל: מת

ר; לקבל תורה מאביו, וֹ במו צריך להיות כאדם  - בשלב ראשון 
מרבותיו ומן הספרים. אחר כך, לאחר שקלט הרבה תורה מן 

של השלב השני, להיות בבחינת "ְונֹוְזִלים  תורו וץ, מגיעהח
 "ולהוסיף מעצמו 2לחדש בעצמו חידושים בתורה -מתוך ְּבֵאֶר ,

, שזוהי בחינת באר, המוציאה מים מתוך על מה ששמע מרבותיו
  .3עצמה

והנה, הגמרא אומרת, שאין אדם עומד על דעת רבו אלא 
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יש לומר, שעכשיו בסוף . ממילא (ע"ז ה, ב)לאחר ארבעים שנה 
ארבעים שנה, הגיעו ישראל למצב של "עומד על דעת רבו", 
ועל כך הם אומרים שירה! הם שרים על כך שהתורה אינה עוד 
בבחינת "ּבֹור" אצלם, להיות לימודה מבוסס רק על שיעורים 
שהם שומעים ממשה אהרן והזקנים, אלא מעתה היא בבחינת 

הם יכולים כבר לחדש בעצמם "ְּבֵאר" אצלם. הם מרגישים ש
"ֲעִלי  -חידושים בתורה. ממילא הם אומרים שירה על כך 

ר ֵא . כמובן, לא כולם הגיעו 4שהגענו לבחינת "ְּבֵאר" - " ְב
למדרגה שווה. היו "מחדשים" גדולים, והיו "מחדשים" קטנים. 
אבל בסך הכל, כלל ישראל הגיע כאן למדרגת "באר", כל חד 

  על זה הם אומרים שירה.לפום דרגא דיליה, ו
זו גם הסיבה לכך, שרק ישראל אומרים כאן שירה, ולא 
משה. אצל משה, כבר בתחילת ארבעים שנה היתה התורה 
בבחינת באר. כבר אז ידע להבין ולחדש חידושים בתורה. לכן 

ובאמת, בתחילת ארבעים שנה, אין לו סיבה לומר שירה עכשיו. 
ם, שבמתן תורה ציוה ה' על יתכן שאמר שירה. חז"ל הרי אומרי
ב, וברש"י שם -(עי' ערכין יא, א משה רבינו לומר שירה על התורה

. אלא שלא פֹוַרש בגמרא, איזו שירה אמר משה ד"ה על עסקי קול)
על התורה. ולפי דרכנו יתכן לומר, שהשירה שאמר משה רבינו 

ה ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה" (או שירה דומ" -רבינו היא השירה הזאת 
כי הוא השיג מיד במתן תורה את בחינת ה"ְּבֵאר", ואילו  לזו).

ישראל השיגו זאת רק בסוף ארבעים שנה. אולי מותר לומר 
  פשט כזה.

  "ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל, ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמוֹת"
(במדבר כא, "ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה"  -ומה אומרים ישראל בשירה? 

תורה  -ְּכמדבר זה, שהכל דשין בו  . שאם אדם משים עצמויח)
. כלומר, שיעשה עצמו הפקר (עירובין נד, א) ניתנת לו במתנה

כמדבר. לא להקפיד על הכבוד שלו, ולא על העצמיות שלו, 
"ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָאָדם שהזכרנו, פסוק האלא כפי שדרשו חז"ל על 

מִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל", "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי  יתש  מ
 5שישתדל לקחת מן העולם הגשמי כמה שפחותעצמו עליה". 

שלא יחפש תענוגות  נו נוטל מן העולם כלום).מת, שאימו (כ
וכד', אלא יתמסר כל כולו לתורה. כשאדם נוהג כך, מפקיר את 

ַמָּתָנה". זוכה  -תאוותיו ואת רצונותיו למען התורה, אז "ִמִּמְדָּבר 
שעשה השיעור כפי , מתנהולקבל אותה ב להשיג את התורה

  עצמו מדבר.
עוד נאמר בשירה, "ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל, ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות" 

ל, - ְנָחלֹו אֵ  -. שכיון שלמד תורה וקיבלה במתנה (במדבר כא, יט)
. במצב זה, לאחר שעלה (עירובין נד, א)והוא עולה לגדולה 

שפילו, הקב"ה מ - לגדולה, אם הוא מגיס לבו (מתגאה) 
. הוא יורד לגיא. כי (במדבר כא, כ)ַהַּגְיא"  -שנאמר: "ּוִמָּבמֹות 

מכופף את עצמו לתורה, אלא לא תו מוכיחה עליו, שהוא וגאו
מכופף את התורה לעצמו, ומשתמש בה ככלי להשגת  -להפך 

 - חוזר בו הוא ובכל זאת, אומרת הגמרא, שאם [כבוד וגדולה. 
  ].(ישעיהו מ, ד)"ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא" הקב"ה חוזר ומגביהו, שנאמר 

כבוד הוא ש ,מרואהיה "ל צז רי ורבי הגרש"ז אויערבאךמו
תתבשביל רק  -מה הוא טוב? . אבל לְ דבר טוב לא  אותו. ל
תבשביל  קח יםלתת אותו.  ל ר ח א  ענין גדול וזה ,כבוד ל

 ,כבודבורח מאד מן ההיה  וחשוב. וכך היה גם נוהג למעשה.

היה  .משתדל לתת את כל הכבוד שרק אפשר אבל לאחרים היה
שכבוד הוא הבל הבלים. אין לו  ,שאדם צריך לדעת, תמיד אומר

 !ִּבְכבֹוד עצמו -במה דברים אמורים? ואולם, שום משמעות. 
זהו ענין  -הבל הבלים. אבל לתת כבוד לזולת  אכבוד לעצמי הו

שכל  לדעת! 6ויש להזהר בו עד מאד שהוא ברומו של עולם,
למה?  בכל האפשרות.לכבדו  וצריךודי הוא איש נכבד מאד, יה

בן או וכל שכן אם הוא בן תורה,  .יםאלקהוא צלם כי כל אדם 
לא רק להזהר ש .בלי סוףשצריך לכבדו ודאי ודאי ּואז  ,ישיבה

לי " .להפוך את היוצרות ולחשוב קודם כל על הכבוד של עצמי
צריך לדעת שאני  לעצמי אני ."יםאלקכי אני צלם  ,מגיע כבוד
זה צריך להדריך אותי,  ,הכבוד של השני .ן ואפסיִ ַא ,עפר ואפר

  אבל לא הכבוד של עצמי. ,מטרההזו צריכה להיות ו
שיהיה לו יותר כבוד אם לאחרים יהיה  ,לפעמים אדם חושב

כמה שלאחרים  .וזו טעות .יחשיבו אותו יותראז וד, שפחות כב
כדאי להיות אחד  .ר כבודלך יותגם יהיה  -יהיה יותר כבוד 

אם  .ולא אחד מתוך קבוצה של קבצנים ,מתוך קבוצה של שרים
רים ונכבדי ארץ, אז גם אתה אתה מבין שהחברים שלך הם ש

אז גם אתה אין  ,אם אתה מסתכל על השני כאין ואפס .מכובד
, כמה כבוד שלך. אדרבההכבוד של השני לא פוגם ב .ואפס
  לי כבוד.גם ף זה מוסי ,מכבד את השנישאני 

  ן לטווח ארוךחשבו -" ֹּבאּו ֶחְׁשּבוֹן"
שגם אותה חז"ל  ,עוד פרשה שלישית יש לנו בפרשה

הפסוק אומר:  .אותה במובן רוחנימוציאים מפשוטה ומפרשים 
" ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון ,ַעל ֵּכן ֹיאְמרּו ַהּמְׁשִלים ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון"

 ,שהמושלים, בלעם ובעור ,ות הכונה היאבפשט .(במדבר כא, כז)
כונן עיר שתבנה ותומואב,  רו משלים שסיחון ינצח אתמא

ַעל ֵּכן "הוציאו מקרא זה מידי פשוטו, ודרשו: . אבל חז"ל סיחון
 - אומרים?הם ומה  ".אלו המושלים ְּבִיְצָרם -ֹיאְמרּו ַהּמְׁשִלים 

ל עולם, הפסד מצוה כנגד בואו ּוְנַחֵּׁשב חשבונו ש. ֶחְׁשּבֹוןֹּבאּו "
   .(ב"ב עח, ב)ְׂשָכָרּה, ושכר עבירה כנגד הפסדה" 

ֵּבארו מה כן 'ַהּמְׁשִלים', ו ֵּבארו בדרשה זו מי הם , חז"להנהו
לא ֵּבארו לנו חז"ל '. ואולם, ֶחְׁשּבֹון'ֹּבאּו המושלים  פירוש דברי

תאת המילים  ו נ ו אש ר ן" -שבפסוק  ה ּכֵ ל   פירוש ". מהַע
ּכֵ " ל  " מן ֶחְׁשּבֹון"? כלומר: כיצד נובע הענין של "ֹּבאּו ןַע

הענין שנזכר לפניו? הרי בפסוקים הקודמים מדובר על מלחמת 
וא"כ מה שייך לומר אחרי זה, "על כן יאמרו  .ישראל בסיחון

המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה 
מלחמת הקשר בין כנגד ְׂשָכָרּה, ושכר עבירה כנגד הפסדה"? מה 

  ?ישראל בסיחון לענין זה
, כיון לא ביארו את המילים "ַעל ֵּכן"שחז"ל  צריך לומר,

וכל אדם מבין כבר באופן פשוט, ביניהם הענינים קשורים שני ש
ך נובע הענין השני מהענין הראשון. וכך הוא ביאור מעצמו, אי

ש"ִסיֹחן ֶמֶל הענין שעליו מדובר תחילה הוא,  הדברים:
" ִנְלַחם ְּבֶמֶל מֹוָאב ָהִראׁשֹון, ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָּידוֹ ָהֱאֹמִרי... 

ידו של מאת אותה ארץ באו ישראל וכבשו  אז, ו(במדבר כא, כו)
הבריות כשסיחון ניצח מה היתה תגובת נתאר לעצמנו: סיחון. 

איזו הצלחה! איזה נצחון אה! " ,ודאי אמרו ?את מלך מואב
אמורי"!... ואולם מה היתה האמת? האמת סיחון מלך המזהיר ל

 רץ מואב לאמורי, כלל לא היה עבורנתן את אה' היתה, שמה ש
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להלחם היה אסור , אלא עבור ישראל, שהרי לישראל האמוריים
במואב, שנאמר: "ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה" 

לכבוש את מואב, וע"י זה  כן שלח ה' את סיחוןל, (דברים ב, ט)
הותר לישראל לכבוש את ארץ מואב מיד סיחון, [כמו שאמרו 

, שע"י שכבש (חולין ס, ב) -חז"ל: "עמון ומואב ָטֲהרּו בסיחון" 
סיחון את ארץ מואב מהמואבים, הותר לישראל לכבוש ארץ זו 

  מיד סיחון].
ב, ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעׂשֶ " הפסוקממש התקיים בסיחון 

כל  .(תהלים צב, ח) "ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד - ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון
כדי זה רק  ופורח, ציץהתקומה של הרשע וכל מה שהוא מֵ 

(שם, " ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח"ה ,כדי שישראל ;"ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד"

לכתו, לא מפני שיש ערך עצמי לסיחון ולממ ., יקבל את ארצויג)
שישראל יקבלו את מה שסיחון  ת ההשגחה היאאלא כל כוונ
  .כבש ממואב

ֹּבאּו  ַהֹּמְׁשִליםַעל ֵּכן ֹיאְמרּו , "ר כךזהו שאמר הכתוב מיד אח
על אותה מלחמה שנלחם סיחון  - ַעל ֵּכן". כלומר: ֶחְׁשּבֹון

זו  , שכן ממלחמהֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון ַהֹּמְׁשִליםֹיאְמרּו  -  (רש"י)במואב 
שאין להעריך מאורעות על פי מבט לטווח קצר, ניתן להסיק, 

בטווח הקצר היה נראה אלא רק על פי מבט לטווח ארוך. 
שהנצחון על מואב הביא פריחה לממלכת סיחון, אבל בטווח 
הארוך התברר, שתכליתו של נצחון זה היתה לתת את ארץ 

  מואב לישראל, ולא לאמורי. 
לא בט גם בתחום הרוחני: ומכאן, שכך ראוי שיהיה המ

שלפעמים אני מרויח בעולם הזה מן  -להסתכל לטווח הקצר 
אלא לטווח הארוך, של ההפסד שיהיה לי מזה בעולם  - העבירה 

בזמן מאוחר יותר). לא  ,הבא, (ולפעמים גם בעולם הזה
להתפעל ממה שאני רואה כרגע, אלא לחשוב מה יצא לי 

מצוה (בטווח הקצר) לחשב הפסד ממעשה זה בטווח הארוך. 
כנגד שכרה (בטווח הארוך), ושכר עבירה (בטווח הקצר) כנגד 

  .הפסדה (בטווח הארוך)

  חשבונות שלא כדאי לערוך אותם
 "ַוַּנִּׁשים ַעד ֹנַפח ֲאֶׁשר ַעד ֵמיְדָבא" ,כתובהשירה בהמשך 
עד שתבוא אש  - " "ַוַּנִּׁשים ַעד ֹנַפחדורשים חז"ל,  .(במדבר כא, ל)

כלומר, אש של גיהנם, שבוערת מעצמה  - ריכה ניפוחשאינה צ
ַעד ותדאיב נשמתן של הרשעים [וזהו " -ואינה צריכה ניפוח 

מי  ?"אש"איפה כתוב כאן בפסוק  ,חשבתי .(ב"ב עט, א) ]ֵמיְדָבא"
 .פה כתוב כאן אשיא ומריכול ל ,שראה בחומש את הפסוק הזה

יש " ֲאֶׁשר" בתתי של י"שעל הרו ,ֲאֶׁשר ַעד ֵמיְדָבא""כתוב 
 -כל מקום שהכתב רבה על הנקודה וכלל נקוט בידינו, " .נקודה

יש לפי זה, כיון שממילא . ח, ט)רש"י בראשית י(" אתה דורש הכתב
ד ע - 7שי"בלי הר "אש"דורשים את ה ,רק על הרי"ש נקודה

, הנםיזו האש של הגש ,צריכה ניפוח נהישא "אש"שתבוא 
הולך אחרי שמי  זה הסוף של .ותדאיב את נשמתן של הרשעים

  .תאכל אותושל הגיהנם מושל בו, שהאש יצרו ולא 
מבין החשבון הנכון,  אתחשבון, ועושה אבל מי שעושה 
לם לא בענייני עוו ,שכדאי לעסוק בתורהו ,שהתורה היא העיקר

כי צריך  לם הזה,עועניני בגם לעסוק אמנם מוכרחים  .הזה
שצריכה העיקרית ה המטרולחיות, אבל המחשבה העיקרית 

. כמה שיותר תורה, היא התורה ,בכל חיי עולם הזהלהיות לנו 

ולשתות וליהנות לאכול  יותרמה שלא כוכמה שיותר מצוות, ו
, אבל סוף סוף זה רק אפילו אם אני אוכל כשר מעניני עולם הזה.

להיות  ,עוה"בת עצמנו לחיי להכין אא יה'ס לֶ כְ ּתַ הַ  .תאוות עוה"ז
  חשבונו של עולם. מחשביםצרם, שם בימהמושלי

אויש גם חשבונות  ל אומר:  הרמב"םכדאי לחשב אותם.  ש
ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו אֹותֹו, ֶוֱהִבינֹו  ,ָּכל ִאיׁש ָוִאיׁש ִמָּכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם"

 ַמָּדעֹו ְלִהָּבֵדל ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו ָלַדַעת ֶאת ה', ְוָהַל
ים, ּוָפַרק ֵמַעל ַצָּוארֹו ֹעל ַהֶחְׁשּבֹונֹות ִק ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשהּו ָהֱאָיָׁשר 

ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵּדׁש ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים,  -ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ְּבֵני ָהָאָדם 
ְוִיְזֶּכה לֹו ָּבעֹוָלם  ,ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים

 'רמב"ם הלכ(" ה ָּדָבר ַהַּמְסִּפיק לֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּזָכה ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּיםַהּזֶ 

עול את "רק מעליו ומי שפ. הרי, שהי"ג) ג"שמיטה ויובל פי
אשר בשו בני האדם", ועוסק בתורה  החשבונות הרבים

זוכה לעזר  -ובעבודת ה' בלבד, בלי לרדוף אחר עניני עולם הזה 
מעשר ואמר  הםלוי ונתן לדאג לשבט ' הכמו ש .אלקי מיוחד

, כך ה' (במדבר יח, כ)" ֲאִני ֶחְלְק ְוַנֲחָלְת ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"להם 
הוא  ,הוא בבחינת שבט לוי .מוד תורהידואג למי שמתמסר לל

נחלה זקוק ללא והוא  ,ה' הוא נחלתו ,י ישראלאלקדבוק בה' 
רץ ומר לוותר על נחלה באם אני לא אאמנ .לם הזהשל עונוספת 

 ,י היא בעצמה חתיכת עוה"ב"כמו שבט לוי, נחלה באישראל 
"כי מעלה גדולה  ,ָהִאְּבן עזראבשם פעמים כמה כפי שהזכרנו 

ק יש לארץ ישראל,  ל ח בה  לו  יש  ש מי  א  - ו ו ה ב  ו חש
בא ה ם  ל עו ק  ל המטרה של אבל  ,בראשית לג, יט)אב"ע ( "כח

ד תורה, לא למטרות ללמוובשביל לעבוד את ה' היא א"י 
  אחרות.

, ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו" ,המשורר אומר
שכל  ,מה)-(תהלים קה, מד "ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו

כפי מצוות, למוד תורה ולקיים לבשביל היא המטרה של א"י 
(ויקרא והרמב"ן באריכות  יא, יח)(דברים שמסבירים רש"י בקיצור 

יח, כה)
ןהמקום האמיתי לקיום המצוות ש ,8 ל , אפילו אלו כו

שאינן תלויות בארץ (כמו שבת ופסח ותפלין ומזוזה), הוא רק 
, ומה שמקיימים אותן בחוץ לארץ הוא רק 9בארץ ישראל

 די שלאכבעלמא,  רלזכ, (ירמיהו לא, כ)בבחינת "ַהִּציִבי ָל ִצּיִֻנים" 
רץ ל אזו מטרתה ש .10ישראל ארץנשכח איך מקיימים אותן ב

העבודה האמיתית היא כאן  .את ה'כאן , שנוכל לעבוד ישראל
  של הקב"ה.

את מצוות בחו"ל כדי לזכור באמת שהיה צריך  ,ואנן סהדי
רי אותן המצוות שנהגנו גם הש .בארץ ישראל צורת קיומן

 בקי בבית דתי לשגד יהודיכל , כדומהכמו שבת ופסח ו ,בחו"ל
שבת, איך  איך שומריםבבית הוריו ראה  פחות או יותר, כי בהן
יש מקום להיות יותר ויותר  ,ובןכמ ., ועודסדר בליל פסח יםעוש

 .הללו בקיאים במצוותפחות או יותר כולם , אבל למיד חכםת
כמו תרומות ומעשרות  ,מצוות שלא היו בגולהלעומת זאת, 

לקראת  ,עכשיוהנה  .יותר חלשה רלה, הבקיאות בהן הרבהוע
 ם שנהיִ אלּפַ שהלכות שביעית, מפני  שנת השמיטה, צריך ללמוד

הרבה ולכן לא עסקו בהן, כמעט לא קיימו את ההלכות האלו ו
תרומות ומעשרות להפריש כן יותר קשה לנו לשמור שביעית, ו
. ב"ה יש גדולי עולם שפסקו וכל שאר המצוות התלויות בארץ

[הגרש"ז אויערבאך] החזון איש והרב כגון , אלות הלכובלנו גם 
ומעשרות היו ממש  ועוד גדולי עולם, אבל הלכות שביעית זצ"ל
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בעלי אחד מאנו ארצה, עד כדי כך שכספר החתום כשב
עכשיו (בזמן בעלי התוס') אינו מצוה לדור ש"אמר,  התוספות

בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין 
כי לא יודעים איך  ,אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם" דאין

ב"ה שקמו  .תוס' כתובות קי, ב ד"ה הוא)שיטת רבינו חיים ב(לקיימן 
מצוות התלויות בארץ, אבל לולא  לנו גדולים ולימדו אותנו

שאר הלכות גם הלכות שבת והלכות פסח ו ,"ַהִּציִבי ָל ִצּיִֻנים"
  .לא היינו יודעיםמצוות ה

שאנו יכולים  גם לנו תורה בגלות, אבל ב"ה היתהאז ב"ה ש
לקיים את התורה בא"י, עם המצוות התלויות בארץ, ויש היום 

המצוות התלויות  שפסקו לנו איך לקיים את לנו ב"ה גדולי עולם
שזו  ,רץ ישראלנו יכולים להתמסר לעבודת ה' באא .בארץ

י , כדץהאראת וקבלנו  התכלית האמיתית שבשבילה נבראנו
נעשה את החשבון של הפסד  .בתורה ובמצוותבה שנעסוק 

בקלות ונגלה מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, 
וכדאי לנו שכדאי לנו לעסוק בתורה, כדאי לנו לעסוק במצוות, 

ִּכי הּוא ַחֶּיי ְוֹאֶר ָיֶמי ָלֶׁשֶבת ַעל  ,ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ּוְלָדְבָקה בוֹ "
ַלֲאֹבֶתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ה' ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע  ָהֲאָדָמה

  ., עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן(דברים ל, כ) "ָלֶהם
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                           

  .תירוצווע"ש  ,(שבת פג, ב ד"ה זאת התורה) חתם סופר. וכן הקשה ה1
"חידושי תורה", כתב הגר"ח מוולוז'ין ז"ל כך: "חידושי תורה נקרא כל מה שלומד יותר ומתבררים הדברים ובגדר הענין מה הם . 2

מתבארים בזה טעמים ופירושים שנתחדשו, וזה נקרא  ,ומחוורים אצלו, כל זמן שאתה ממשמש אתה מוצא בהם טעם. וכשמרבה לחזור
  בר לאור" (כתר ראש אות נ"ו).ְמַחֵּדׁש או אֵחר, רק שיצא הד שהואחידושי תורה, בין 

 ., טו)ד " (שהש"רנה דברים שנקנה בם התורהור, כנגד ארבעים ושמאֵ ר ּבְ אֵ נה פעמים כתיב בתורה ּבְ וארבעים ושמ. איתא במדרש: "3
חדשות היא באר בפני עצמה, ומביאה את האדם להשגות  (אבות פ"ו מ"ה)ומשמע, שכל מידה מארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם 

(ח"א בתורה, ולאפשרויות חדשות לחדש חידושים בתורה, מה שלא היה יכול לחדש בלי אותה מידה מסויימת, וכמו שכתב החזו"א באגרותיו 
לֹו". וטוֵעם נעימֹות הצפונות אשר היו בֵעילֹום ְוֶהְסֵּתר טרם ֲעמָ  ,סי' ד'): "כל המוסיף ַּבקנינים שהתורה נקנית בהם, מוסיף ידיעה יותר ברורה

מרבה תורה". ומשמע שככל שיש בידיו יותר מן המידות הללו, כך הולכת ומתעלה  - וכן כתב בהמשך דבריו שם: "וכל המרבה בקניני התורה 
  איכות קנינו בתורה.

ן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל ועי' ב"העמק דבר" לנצי"ב זצ"ל (במדבר כא, א ב"הרחב דבר") שכתב, שתיבת "ְּבֵאר" יסודה מהפסוק "ְּבֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ . 4
, איך כל הקבלות בתורה שבעל פה מרומז בדקדוקי פלפולה של תורהפלפולה של תורהפלפולה של תורהפלפולה של תורהֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת" (דברים א, ה), "שלימד שם משה לישראל  בֵֵּארמֶׁשה 

". וזה היה בסוף גברגברגברגברשאפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתשאפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתשאפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתשאפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתהמקרא ע"פ י"ג מידות והויות התלמוד. והתועלת מזה הלימוד הוא, 
ארבעים שנה שהיו במדבר, כמבואר ַּבפסוק (שם, ג), והוא בחינת ה"ְּבֵאר" שנתבארה כאן. וע"ש שזהו ענינה של תורה שבעל פה, שע"י כח 

בן עזרא . [וכתב ב"אור גדליהו" (חקת, אות ג'), דעל פי זה יש לפרש את דברי האאפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתגבראפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתגבראפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתגבראפשר להוסיף לקח בכל עת, ונעשית כמעין המתגברהפלפול 
השירה, ולא נכתבה כולה" (אב"ע במדבר כא, יז). די"ל, שכיון שיסוד השירה הוא על תורה  תחילתשכתב, שמה שכתוב בתורה הוא רק "

שבע"פ, כנ"ל, לכן לא נכתבה כולה, אלא נשארה בחלקה בבחינת תורה שבעל פה. וכתב עוד, דלפ"ז יש לבאר מה שלכאורה קשה, דהלא 
ירות כולן נכתבות אריח על גבי לבנה (מגילה טז, ב), ולמה שונה שירה זו שנכתבה כמו שאר התורה. וכתב די"ל, מבואר בגמרא שכל הש

דכיון שיסוד שירה זו הוא על תושבע"פ, לכן אין בה "דיני כתיבה" גמורים, ונשארה לגבי פרט זה כתושבע"פ, שאין בה דין "אריח על גבי 
  לבנה", כמובן].

  כן (הלכ' תלמוד תורה פ"ג הי"ב). עי' ברמב"ם שפירש. 5
וכמו שכתב הגאון רבי ישראל מסלנט זצוק"ל: "זה כלל גדול במדות, שרוב מדות הטובות, המה רק במה שנוגע להאדם בעצמו. אכן במה . 6

י תאות הכבוד החוב להשתמש בכל עוז בהפוכה. כמו לברוח מן הכבוד, היא מדה יקרה, כמאמרם ז"ל (אבות פ"ד מכ"א) כ - שנוגע לחבירו 
המכבד את הבריות" ("אור ישראל" סי' ל' ד"ה  -תוציא את האדם מן העולם. אכן במה שנוגע לחבירו אמרו רז"ל (שם מ"א), איזהו מכובד 

  .והיותר). וע"ש דוגמות נוספות לזה במידות אחרות
  .", שהיא דומה לאשַוַּנִּׁשיםבת ". ורבינו גרשום בפירושו לגמרא שם (נח, ב) פירש, שיצאה לחז"ל ה"אש" בפסוק זה מתי7
  .גם רמב"ן דברים ד, הועי' . 8
 שגם הוא כתב כן. )ח"א סי' קל"ד(ועי' שו"ת הרשב"א . 9

רק בבחינת כמובן, אין הכונה שאין חיוב מן התורה לקיים מצוות בחו"ל. אלא הכונה היא, שביחס לארץ ישראל, עבודת ה' בחו"ל היא . 10
[והנה, יש מצוות שחיובן לא התחיל במתן תורה, אלא רק משנכנסו ישראל לארץ, אע"פ שהן מצוות שאינן תלויות בארץ  ."ים"ַהִּציִבי ָל ִצּיֻנִ 

(עי' 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 
  עליהם חובת מצוות אלו כלל].

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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


