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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

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

  לשאוף לרוחניות
  
  תאוה להרויח עוד מצוה! -" ָלָּמה ִנָּגַרע"

. ג)- (במדבר ט, אה את ישראל לעשות פסח במדבר ּוֶ צַ ה' ְמ 
ְלֶנֶפׁש ָאָדם, ְוא  ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאיםמספרת התורה: "

ָיְכלּו ַלֲעׂשת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא. ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני מֶׁשה... ַוֹּיאְמרּו... 
ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם, ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' 

  .ז)-(שם, ו ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
נחלקו בזה חז"ל  -תם טמאים, וכיצד נטמאו? מי היו או

, יש 1. יש אומרים שנושאי ארונו של יוסף היוב)-(סוכה כה, א
של ְּגִויֹוֵתיֶהם אומרים שמישאל ואלצפן היו, שנטמאו מנשיאת 

, ויש אומרים ה)-(ויקרא י, דנדב ואביהוא אל מחוץ למחנה 
 שאותם אנשים היו סתם יהודים שנטמאו במת מצוה. על כל

מדובר באנשים שנטמאו סתם כך, אלא לא פנים, לכל הדעות, 
נשיאת  - מחמת התעסקות במצוה כלשהיא נטמאובאנשים ש

של נדב ואביהוא מן המשכן,  ְּגִויֹוֵתיֶהםארונו של יוסף, הוצאת 
או טפול במת מצוה. אם כך, קשה לכאורה להבין: מה מקום יש 

ְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' ָלָּמה ִנָּגַרע ְלבִ , "האנשים הללו לטענת
"? הרי במקום קרבן פסח, זכו למצוות אחרות שאחרים ְּבֹמֲעדוֹ 

  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 וכך מסופר שם: .בזוהר
לחכם זה היה ילד . ושמו רב המנונא סבאחכם אחד, בביתו של 

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

, וקבל מהם הללוחכמים הלשני  נא : גשלו אמואמרה הביתה, 
נרתע לאחוריו אך מיד ברכה! התחיל הילד להתקרב אליהם, 

, " אנימריח"איני רוצה להתקרב אליהם! אמר לאמו: אמא, ו
, וכך למדוני לא קראו קריאת שמע היום שני חכמים אלוש

 יהא בנידוי כל אותו היום. -רבותי, שמי שלא קרא קריאת שמע 
נכון אמת ואמרו:  דברי הילד, יהודה את בייצחק ור בישמעו ר

כי היינו עסוקים  -הדבר! לא קראנו קריאת שמע היום! ומדוע? 
(זוהר ח"ג  ַות הכנסת כלה, והעוסק במצוה פטור מן המצוה!במצ

  קפו, א)
מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? אפשר ללמוד ממנו יסוד 

יהודה היו פטורים מקריאת שמע! יותר  בייצחק ור בירגדול: 
היה להם להפסיק לעסוק ַּבמצוה שעסקו בה,  אסורמכך: 

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

". אמנם ָלָּמה ִנָּגַרעהטמאים למשה רבינו, " בצדק אמרואם כך, 
בורת נדב ואביהוא זה חשוב, וגם ארונו של יוסף זה חשוב, ק

מצַות פסח תהיה חסרה  -מת מצוה זה חשוב, אבל סוף סוף 
. לכן, למרות 2עלינו שלא הקרבנו קרבן פסח "ָיריחו" !לנו

ָלָּמה שזכינו למצוות אחרות, אנו רוצים להקריב גם את הפסח. "

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹו.  
נו, היום אני פטור מללמוד, אני עסוק  :לפעמים אדם חושב

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

  .תורה
 אותם אנשים טמאים, זכובגלל הרדיפה הזו אחרי כל מצוה, 

באים אם לא היו אמנם ל ידם. ניתנה ע מצַות פסח שניש
אך  ,ואומרים "ָלָּמה ִנָּגַרע" גם אז ה' היה נותן את המצוה הזאת

(עי' רש"י שמצוה זו ֵּתָאֵמר על ידם אנשים אלו זכו בכל זאת 

מפני שהם עובדים את ה' מאהבה, רוצים לקיים  .)במדבר ט, ז
זכו שמצוה לכן ומצטערים כשאינם יכולים לקיים מצוה,  ,מצוה

  ֵּתָאֵמר על ידם.ו ז

  ומי הפסיד?...
 -על ידו ֵּתָאֵמר היה עוד מישהו שהיה יכול לזכות שמצוה זו 

אחת הטענות ֹקַרח! הרי  - אך הוא הפסיד. מי הוא האיש הזה? 
נשיא בני היות אלצפן בן עוזיאל לבחרו בלמה של קרח היתה, 

, כפי שמביא רש"י: "מה ראה קרח לחלוק עם בוקהת, ולא 
נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו  - משה?

משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח: אֵחי אבא 
ארבעה היו, שנאמר: 'ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל' 

נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך  -. עמרם הבכור (שמות ו, יח)
את השניה? לא אני, שאני בן ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול 

שהוא שני לעמרם?! והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן  ,יצהר
  .(רש"י במדבר טז, א) מכולם! הריני חולק עליו ומבטל את דבריו"

, ונשאל: האם זוהי הפעם של קרח נתבונן בטענה הזו
לא!  -קרח? התשובה היא באליצפן ולא בהראשונה שבוחרים 

קרח! באליצפן ולא בה שבוחרים זו איננה הפעם הראשונ
של נדב ואביהוא מן המשכן, ְּגִויותיהם כשצריך להוציא את 

, (ויקרא י, ד)קוראים למישאל ואלצפן בני עוזיאל לעסוק ַּבדבר 
? יתָ ִח ם לא מָ יש לשאול על קרח: למה ׁשָ  ,ולא לקרח. ממילא

כנראה, לא טענת, למה קוראים לבני עוזיאל ולא לך? אז למה 
קבורת לא היה מדובר בנשיאות. היה מדובר "רק" ב אזש משום
. למישאל ואלצפן מצוהאפשר להשאיר את הואם כך,  .המת

... רק כשמדובר להיות "חברא קדישא", לא צריכים דוקא אותי
בנשיאות בני קהת, אז מתעוררת אצל קרח הטענה, למה בוחרים 

 .רחיודע עד כמה מותר לנו לדבר על קאינני  באליצפן ולא בי.
סופי  - (תהלים צב, יג)" חִיְפרָ  רַּכָּתמָ  קהאר"י ז"ל אמר, ש"ַצִּדי

תיבות ֹקרח (כי יש בקרח גם צד טוב, שהוא מחפש קדושה) 
 אבל כפי שהדברים מצטיירים .(כתבי האר"י ז"ל, שער הפסוקים)

להיות אלצפן בן עוזיאל בטענתו של קרח למה בוחרים , לעינינו
  "לשם שמים".טהורה  טענהאיננה  ,בוולא נשיא 

אם היה קרח מערער על זה שאליצפן והנה, דוקא שם, 
 -ומישאל נבחרו להוציא את נדב ואביהוא מן הקודש, ולא הוא 
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אולי היה מתקבל הערעור הזה. אולי משה היה שולח גם אותו 
להוציא את נדב ואביהוא, ואז אולי גם הוא היה נמנה על 

ַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ה' האנשים הטמאים שאמרו "ָלָּמה ִנּגָ 
ְּבֹמֲעדֹו", והקב"ה הסכים על ידם ונתן להם פסח שני. גם קרח 
היה יכול לזּכות בזכות הזאת. אלא ששם קרח לא מערער. רק 

 ,לכן .הוא מוצא מקום לערערכשצריכים לבחור נשיא לבני קהת 
גם לו יש פרשה שנקראת על שמו, אבל פרשה גרועה מאד, 
פרשת קרח. במקום לזכות בפרשת פסח שני, הוא "זוכה" 

  .ת קרחלפרש

  בריחה מן המצוות! -  "ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה'"
יש בפרשתנו גם קבוצת אנשים אחרת, שהיא שונה והנה, 

 האנשים הטמאים שבקשו לעשות קרבן פסח.מקבוצת והפוכה 
ת מוקפה ",ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרןפרשת "בהמשך הפרשה מופיעה 

. מה 3ְּבשתי נּוִנין הפוכות. נ' הפוכה לפניה, ונ' הפוכה לאחריה
נונין אלו באות , בחז"ל מסמנות הנונין הללו? לפי דעה אחת

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

, אלא למעלה, בפרשת במדבר, בסמוך לפרשת "ְוָנַסע ֹאֶהל א)
. שם מדובר (במדבר ב, יז) 4תֹו ַהַּמֲחֹנת"מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ּבְ 

לראשונה על נסיעת אהל מועד, וממילא שם הוא המקום 
מדוע אפוא  ".ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן"המתאים לכתוב את פרשת 

"כדי להפסיק  - נכתבה פרשה זו כאן, ולא שם? אומרים חז"ל 
  .(שבת שם; רש"י במדבר י, לה)בין פורענות לפורענות" 

הן שתי הפורענויות שפרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן" באה  מה
פורענות אחת מפורשת בכתוב: "ַוְיִהי ָהָעם  -להפסיק ביניהן? 

ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה', ַוִּיְׁשַמע ה' ַוִּיַחר ַאּפֹו, ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה' 
שזוהי הפורענות . אלא )א, במדבר יא( ַוֹּתאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה"

ה י נ ש ר, הכתובה ה אח פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע". ומהי הפורענות  ל
ה נ שו א ר י נוספת, ? היכן כתובה פורענותה פנ פרשת "ַוְיִהי  ל

שם ("ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' ֶּדֶר ְׁשֶׁשת ָיִמים"  :ִּבְנֹסַע"? אומרת הגמרא

יזוהי הפורענות הראשונה, הכתובה . , לג)י נ ִהי פרשת "ַויְ  לפ
  .(שבת שם)"שסרו מאחרי ה'"  -". ומה היא כאן הפורענות? ִּבְנֹסעַ 

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

: "ַעל ִּפי ה' ִיְסעּו תנובמדבר היתה על פי ה', כפי שמפורש ַּבפרש
. ובפרט נסיעה זו מהר (במדבר ט, יח)ל ִּפי ה' ַיֲחנּו" ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְועַ 

(עי' רש"י שם י, הר הסיני, אחרי חניה של כמעט שנה למרגלות 

ב, הרי יא) ו כת ב רש  ו שהיתה על פי ה', כפי שאומר משה  מפ
בפרשת דברים: "ה' ֱאֵקינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבֹחֵרב ֵלאֹמר, ַרב ָלֶכם 

נּו ּוְסעּו ָלֶכם, ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִרי ְוֶאל ָּכל ְׁשֵכָניו" ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה. ּפְ 
. בנוסף לכך, הרי מטרת נסיעה זו היא להגיע אל ז)-(דברים א, ו

(במדבר י, ארץ ישראל, "ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם" 

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

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 ישראל, 
של ישראל לנסיעה זו היה "כתינוק היוצא מבית היחס אבל 

)ד"ה פורענות (תוס' שבת קטז, אוהולך לו"  הספר, שבורח לו
לא  .5

כי עיקר  ,כתוב "ויסעו אל ארץ ישראל", אלא "ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה'"
. (רמב"ן במדבר י, לג) להתרחק ֵמַהר ה'מחשבתם בנסיעה זו היתה 

העיקר לברוח מהר לא חשוב לאן נגיע, לא חשוב לאן נוסעים, 
דאי לא כל ישראל חשו ו. 6לברוח מבית הספר של עם ישראלה', 

כך, משה ואהרן, 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 

"כתינוק היוצא מבית  ,לארץ ישראל, אלא לברוח מהר סיני
. לפי שלמדו הרבה תורה בסיני" הספר שבורח לו והולך לו..

. משה רבינו בא כל יום עם "חומרות" חדשות. פה שם)תוס' שבת (
הוא אומר שבשבת אסור לעבוד, ופה הוא אומר שבשמיטה 
אסור לעבוד, ופה הוא אומר שבפסח אסור לאכול חמץ, ושם 
הוא אומר שביום הכפורים אסור לאכול בכלל... כל יום 

ד אפשר?... לכן הם רוצים לברוח עו כמה"חומרות" חדשות! 
הם לא יודעים מהר סיני, כדי שמשה לא יביא עוד חומרות!... 

חושבים שאם  .ויתן עוד מצוות ,שהמשגם אח"כ ה' ידבר עם 
הם רוצים  לכן יהיה סוף למצוות שה' מצוה, ,יסעו מהר ה'

"נסעו ֵמַהר סיני דרך שלשת ימים [ביום  .לברוח מבית הספר
. (שם)היוצא מבית הספר, שבורח לו והולך לו"  אחד!], כתינוק

[אולי דרשו כן גם מן הכתיב: "ַוִּיְסעּו ֵמַהר", אל תקרי "ֵמַהר" 
רותאלא "ַמֵהר", שנסעו    ].7, כדי לברוח מהר סיניבמהי

זה בדיוק ההפך מהאנשים הטמאים שבפרשתנו. לאנשים 
רוצים את הפטור.  לאהטמאים היה ְּפטור ממצַות פסח, והם 

ם רוצים להיות דווקא חייבים בקרבן פסח. ואילו האנשים ה
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'

  מה התועלת "להפסיק בין פורענות לפורענות"?
"ַוִּיְסעּו ֵמַהר של פורענות הי להפסיק בין כפי שהזכרנו, כד

פורענות של "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים", כתבה התורה את לַ ", ה'
פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע" בין שתי הפורענויות הללו, כדי להפסיק 

  ביניהן.
ויש לשאול: לשם מה נחוצה ההפרדה הזו? איזו תועלת יש 

המתאוננים מופיעה נות של הפורעמיד אחרי ובכלל, הרי  בה?
ַוָּיֻׁשבּו  ,"ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה -נוספת פורענות 

שם התורה לא ו ,(במדבר יא, ד)וכו'  ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
  ?מדוע זה, הפורענויותבין הפסיקה 

ל נראה לבאר כך: הרי כלפי חוץ, מי שאינו יודע שבלבם ש
יכול ישראל היתה בחינה של "תינוק הבורח מבית הספר", היה 

לחשוב שישראל נוסעים במהירות מהר סיני כדי להגיע לארץ 
ישראל. אמנם הקב"ה ידע מה שבלבם, אבל כלפי חוץ נראה 

ישראל ממהרים לנסוע כדי כאילו אהבת ארץ ישראל יש כאן. 
ים להגיע במהירות לארץ ישראל, הארץ "ֶׁשָּכל העליונ

מצד  .(לשון הגר"א ז"ל בתחילת אגרתו)והתחתונים תשוקתם אליה" 
גדול  ואינ ושל "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים" לכשעצמ חטאשני, גם ה

כל כך. הולכים שלשה ימים רצופים במהירות, זוהי באמת סיבה 
, טובה להתעייף. נכון, זה לא כ"כ בסדר להתלונן כפי שהתלוננו

נו בדרך הזה שלשה ימים, שלא נחנו מענוי כמה לבט ,אוי לנו"
, אבל התביעה על כך אינה חזקה כל יא, א)במדבר (רש"י  "הדרך

להתחייב , "(ב"ב טז, ב), שהרי "אין אדם נתפס בשעת צערו" כך
  .(רש"י שם)" על שהוא מדבר קשה מחמת צער ויסורין

, עולה תביעה חזקה. יחדמצירוף שתי הפרשיות  ,ואולם
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נוסע מהר סיני כי אתה כל כך שואף לארץ אם באמת אתה 
ישראל, מה אתה מתלונן על עיפות? תלונה זו מוכיחה, 
שהנסיעה המהירה שלך איננה בגלל חיבת הארץ. אם היית נוסע 

כמה בגלל חיבת הארץ, היית אומר: אדרבא, שה' "יריץ" אותנו 
יותר מהר, ובלבד שנגיע כבר לארץ ישראל. אבל אם כל ש

ק כדי לברוח מהר סיני, הרי שברגע שנסעת מהר הנסיעה היא ר
סיני והגעת לתחנה הבאה, כבר לא דחוף יותר לנסוע, ואפשר 

  להתלונן שלא רוצים למהר. אפשר לחנות כאן.
כן, כדי למעט בגנותם של ישראל, נכתבה פרשת "ַוְיִהי ל

ִּבְנֹסַע" בין שתי הפורענויות, כדי שהגנאי לא יהיה ניכר ובולט 
נאי עולה מצירוף כפי שהסברנו, עיקר הגכי הכתוב. כל כך מן 

כן הפריד הקב"ה בין שתי הפרשות, כדי ל .שתי הפרשיות יחד
למעט בגנותם של ישראל, שלא תבלוט כל כך הסתירה בין 

  ההליכה המהירה מסיני לבין פרשת המתאוננים.
המתאוננים פרשת בין מסיבה זו, לא הפסיקה התורה גם 

אלו נפרדות הן, ואין  שתי פורעניותשכן  .קברות התאוהפרשת ל
פורענות אחת מחדדת את השניה, כי  ,כאן אבל קשר ביניהן.

כ גדולה, למה אתה "אם השאיפה שלך לא"י כ :נפשך הממ
ואם השאיפה לא כ"כ גדולה,  על מהירות ההליכה?מתלונן 

לכן כאן צריך הפסק בין  ?למה אתה שמח כ"כ ללכת מהר ה'
כדי שלא תהיה  ,לקרוא אותן בנשימה אחת , לאהפורענויותשתי 

  הפשט בגמרא.אולי כך  .טענה כ"כ חזקה על ישראל

  לא לברוח ֵמַהר ה'
"ַוְיִהי והפורענות של  ""ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה'הפורענות של והנה, 

למעשה לא רק מחדדות זו את זו, אלא נובעות  "ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים
גם המצוות, לא מבינים לא מבינים את ערך כש מאותו השורש.

 ,ערך א"יאת גם מבין  ,מצוותהמי שמבין את ערך  .את ערך א"י
שמסבירים רש"י כפי  ,המקום האמיתי לקיום מצוות היאש

(ויקרא יח, כה)והרמב"ן באריכות  (דברים יא, יח)בקיצור 
המקום , ש8

ןהאמיתי לקיום המצוות  ל , אפילו אלו שאינן תלויות בארץ כו
, ומה 9ותפלין ומזוזה), הוא רק בארץ ישראל(כמו שבת ופסח 

 שמקיימים אותן גם בחוץ לארץ הוא רק בבחינת "ַהִּציִבי ָל
כדי שלא נשכח איך לזכירה בעלמא, , (ירמיהו לא, כ)ִצּיִֻנים" 

הגיע לרוצה מצוות, הערך את מי שמבין  .10מקיימים אותן ָּבארץ
ח מהר מי שרוצה לברולעומת זאת,  .א"יל כמה שיותר מהר

למה ליבטנו בדרך הזה  .לא"יכ מהר "כלבוא גם סיני, לא רוצה 
  כ הרבה בלי מנוחה."א"א ללכת כ .שלשה ימים

וכמו אלו שרצו  ,כמו המתאונניםמסתמא אותו סוג אנשים 
מדברי הם אלה שמושפעים אח"כ , סיני ֵמַהרַמֵהר לברוח 

אנשים כמו אהרן ואלעזר  .להכנס לא"י י אפשרשאמרגלים ה
אנשים  .י"גלים שיש קשיים באהמר דברילא יושפעו מ ,יתמרוא

הם מושפעים כשבאים  ,שלא מבינים את ערכה של א"י
ארץ אוכלת כי היא  ,אומרים שא"א להכנס לא"יוהמרגלים 

  .יושביה
י, קיים לפעמים לברוח מתורה ולברוח מא" ,הרע הזה יצרה

 לא חושבים ,ב"ה, רץ ישראלנו גרים באאאמנם  גם אצלנו.
 "ארץ ישראל"לברוח מהמנסים לפעמים לנסוע לאמריקה, אבל 

שיסגור מהר את היצר מסית אותו  - אדם לומד תורה .י"שבא
אדם  .העיקר שלא ילמד תורה ,ימצא איזה עיסוק אחרוהספר 
יגמור ויקצר ש ,ך בתפילהירשלא יאהיצר מסית אותו  - מתפלל

ד שלנו בעוד שהתפקי. וה אחרתוכך בכל מצ .מה שיותר מהרכ
מה כרע" לשאוף לגלמה נ" שאמרו ללמוד מאותם הטמאים

שזו  ,קר בתורהבעי - מה שיותר קדושהכשיותר מצוות, ל
לעשות מנסה  הרע צרי - וה הגדולההמצוהקדושה הגדולה, 

אתה נמצא מוכרחים ללמוד, נכון, " :ר ה'הַ היה מהבורחים מֵ נש
 !ל כך"לא ללמוד, אבל לא צריך להתאמץ כ א"א ,בישיבה

 רצריך לנצח את היצ .ר מחפש לך עיסוקים כדי שלא תלמד"יצה
לדעת להעריך תורה ומצוות ולא הזה, להתגבר עליו,  הרע

  .לברוח מהם

  "ּוְמַׁשֵּלם ְלֹשְנָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידוֹ"
השכר שמקבלים גם  -יודעים להעריך תורה ומצוות כשלא 

ָּת ִּכי ה' ֱאֶקי "ְוָיַדעְ התורה אומרת:  .בהתאם עבורם משתנה
אֵ הּוא ָהֱאִקים,  ןָה ָמ אֱ ֶ ּנ ַה , ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ל 

. גם אם לעיני בשר נראה (דברים ז, ט)ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹוָתיו ְלֶאֶלף ּדֹור" 
לדעת שהקב"ה הוא עליך שכרו, מקבל את שלצדיק רע והוא לא 

ןאֵ  אמ נ , והצדיק יקבל בסוף יח, ב) (עי' רש"י ויקראלשלם שכר  ל 
  בעולם הבא.אם לא בעוה"ז, אז  -  את שכרו

דואולם, יש כאלה שזוכים לקבל את שכרם   כאן, מי
שזוכים לקבל את שכרם  ללו. מי הם ה"מאושרים" הבעולם הזה

רהרשעים! "ּוְמַׁשֵּלם ְלֹשְנָאיו  - מיד?  ֵח ַא יְ א   . . . ו י ָ נ ּפָ ל   ֶא
וְלֹשְנאֹו,  י ָ נ ָּפ ל  של  ו. שכר מצוותי(דברים ז, י)ם לֹו" ְיַׁשּלֶ  ֶא

ד ול משולם הרשע הבעולם  -  מי ז למה מזדרז הקב"ה . ה
לשלם לרשע את שכרו הטוב כבר כאן בעולם הזה? אומר 

וֹ "ּוְמַׁשֵּלם ְלֹשְנָאיו ֶאל ָּפָניו הפסוק:  ד י ִב אֲ ַה ". הקב"ה משלם ְל
וֹ לרשע את שכרו בעולם הזה, כדי  ד י ִב אֲ ַה  מחיי עולם הבא. ְל

  שלא יזכה להגיע לחיי העולם הבא.
הצדק? בשלמא על כאן נשאלת השאלה: איפה כמובן, 

מגיע באמת עונש ָלרשע. אבל על מעט המצוות  -העבירות 
שעשה, למה לא יקבל קצת עולם הבא, כמו שמקבלים 
הצדיקים? למה פורעים לו את שכרו כבר כאן בעולם הזה, כדי 

וֹ  ד י ִב אֲ ַה   מחיי עולם הבא? ְל
וץ, כמדומני, כתוב ַּבפסוק: "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד, ּוַמְׂשִּביַע התיר

שכל רצונו  ,ְלָכל ַחי ָרצֹון". ה' ְמספק לכל אחד את רצונו. הצדיק
הוא רוחניות ודבקות בה', מקבל את שכרו כפי רצונו: הוא זוכה 

, ושם הוא מקבל שפע של דבקות בה' והשגות עולם הבאלחיי 
מחפש לא הרשע הרי ומת זאת, לע. שרצהרוחניות, כפי 

א"כ משלמים לו ורוחניות. הרשע מחפש גשמיות ועולם הזה. 
. מטבע "עולם הזה"בגשמיות וב -במטבע שהוא מעוניין בה 

שר של עולם הבא לא תדבר אליו, וגם  פ א י  לשלם לו א
והוא לא יוכל להנות נפשו אינה מוכשרת לכך, במטבע כזו, כי 

  מתשלום כזה.
לא להיות חלילה מאלו שמקבלים את  ,ואעלינו להזהר אפ

העולם הבא שלהם כבר כאן בעולם הזה, במטבע גרועה של 
מטבע יקבל את  וקובע לעצמו באיזהרי כל אחד  עולם הזה.

במדרש מובא מעשה באדם אחד שהיה נוהג להשתכר,  שכרו.
והיה מבזבז את כל כספו על קניית יין. ראו בניו שאם ימשיך 

כספו ולא תוותר להם ממנו שום ירושה בדרך זו, יאבד כל 
לכשימות. החליטו לגמול את אביהם מן היין. מה עשו? 
השקוהו ביין חזק עד שנרדם בשכרותו, והוציאוהו והניחוהו 
בבית הקברות, כדי שלכשיתעורר משנתו וימצא את עצמו בבית 
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הקברות, ישים אל לבו לחזור בתשובה מדרכו הרעה. מה עשה 
בוצה של סוחרי יין, והנה שומעים הם קול הקב"ה? עברה שם ק

רעש ומהומה עולים מן העיר, מחמת גדוד צבא שנכנס לשם. 
אמרו הסוחרים לעצמם: אם נכניס את סחורתנו אל העיר, ישדדו 
אותה אנשי הצבא. החליטו להחביא את סחורתם במקום בטוח 

בבית הקברות. הניחו את היין בבית הקברות, ונכנסו לעיר  -
רתם. כשהתעורר האב השכור משנתו, ראה והנה ֹנאד בלא סחו

יין נתון למעלה מראשותיו. התיר את הקשר שבפי הנאד, הניח 
את פי הנאד בתוך פיו, והמשיך לשכב ולשתות יין שלשה 
ימים... לאחר שלשה ימים חזרו בניו לבית הקברות לברר מה 
נעשה שם עם אביהם. מצאו אותו עם נאד היין בתוך פיו. ראו 

אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה', ולקחו אותו לביתו ש
  .(ויק"ר יב, א)

עשה ה' ככה לאיש הזה, לשלוח לו למה נשאלת השאלה: 
יין לבית הקברות, בהשגחה פרטית מיוחדת שכזו? התשובה 
היא, שכנראה היו לו לאותו אדם זכויות, שהיה צריך לשלם לו 

יכור שכזה? יתן לו עליהם. וא"כ מה יתן ומה יוסיף ה' לש
חידושי הריטב"א?! הרי ימכור אותם בעד יין! א"כ למה לתת 

יין? נותנים ולקנות לו חידושי הריטב"א ולהטריח אותו למכרם 
לו ישר יין, בלי לבזות לשם כך את הריטב"א! אדם מקבל א"כ 

, לם הזהשכר כפי רצונו. רשע, שכל רצונו הוא גשמיות ועו
עונש יקבל כבר . את הלם הזהומקבל את שכרו במטבע של ע

  ...לם הבאבמטבע אחרת, בעו
מספרים על יהודי אחד שהיה להוט מאד אחר עניני עולם 
הזה, עד שהלך והמיר את דתו, רח"ל, כדי "לזכות" בעוד כמה 
"חתיכות" של עולם הזה. בין השאר, היה נוהג אותו משומד 

אחד  לנסוע ברחובות העיר במרכבה הדורה רתומה לסוסים. יום
פגש אותו חבירו לשעבר ושאל אותו: "נּו, מה כבר יצא לך ממה 
שעשית? איפה הוא ה'עולם הזה' שלך, שעבורו ֵהמרת את 
דתך"? תמה המשומד ואמר: "איפה העולם הזה שלי?! וכי 
אינך רואה את המרכבה והסוסים שרצים לָפַני"?!... אמר לו 

לם הזה חבירו: "שוטה שכמותך! המרכבה והסוסים אינם עו
אשלך! המרכבה והסוסים הם עולם  ב שלך, עבור מעט  ה

המצוות שעשית, אשר משלמים לך עבורן כבר כאן בעולם הזה, 
לם בטרם תמות ותלך לדראון עולם. ואם כן חוזרת שאלתי,  ו ע

ה ז   שלך, שעבורו המרת את דתך, היכן הוא"?... ה
י שחי בעוה"ז ויש מ, יש מי שכל עוה"ב שלו מתמצה בסוס

י רצון שנזכה להיות מאלו שצוברים יה .ר מצוות לעוה"בוצוב
  .עוה"בלוטוב לך  ,לם הזהאשריך בעו -מצוות לעוה"ב, ואז 

  
  
  
  
  

 
                                                           

נתן לאנשים אחרים לשאת , אך כנראה לא לקח אותו במו ידיו, אלא (שמות יג, יט)אמנם משה הוא זה שהעלה את ארונו של יוסף ממצרים . 1
  .אותו

אף שהוא  -ת עשה, אף על גב שהוא פטור, אינו דומה פטור למי שהוא חייב בדבר וקיים המצוה. שזה קנה שלמות, וזה כאשר לא קיים מצוַ . "2
 ." ("תפארת ישראל" למהר"ל פרק כ'. ועי' גם "גור אריה" במדבר ט, א)לא קנה שלמות -פטור 

מלמעלה ומלמטה" (שבת קטו, ב). ולא פורש מה הן הסימניות. אלא שבחידושי  סימניותזו עשה לה הקב"ה בגמרא אמרו, "פרשה . 3
. וכן איתא בזוהר (ח"ג קנה, א), שצריך לעשות ות(שם קג, א ד"ה משני סימניות) הביא בשם רב האי גאון, שהכונה היא לשתי נוני"ן הפוכהרשב"א 

, כיון שכל אות מיותרת פוסלת יהובשו"ת מהרש"ל (סי' ע"ג) העלה, שאין לעשות נוני"ן לפני הפרשה ואחרלפרשה זו ב' נוני"ן המנוזרין לאחורא. 
נים". אך בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק סי' ע"ד) השיג עליו, דודאי ננננסוע", והנ' שבתיבת "ויהי העם כמתאננננהספר, אלא יהפוך הנ' שבתיבת "ויהי ב

  ה פוסלת הספר, ועל כן יש לעשות הנוני"ן כנהוג, אחת לפני הפרשה ואחת לאחריה.נ' המנוזרת אין תורת אות עליה, ואינ
. ועי' מה שכתב המהר"ל לבאר (ב"גור אריה" במדבר י, לה), למה המקום המתאים יותר (שבת קטז, א ד"ה שאין זה מקומה)כן פירש רש"י . 4

, בפרשתנוהיה צריך להיות  "ַוְיִהי ִּבְנֹסעַ "פ, יש אומרים שמקומה של פרשת ועכ", ולא בפרשתנו. [במדברהוא בפרשת  "ַוְיִהי ִּבְנֹסעַ "לפרשת 
  (במדבר י, כא)]." וכו' ְוָנְסעּו ַהְּקָהִתים ֹנְׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁשלאחר הפסוק " - אך במקום אחר 

 לאחרהיא מה שנכתב  -אחרי ה' שסרו מ - הראשונהשיטה אחרת בכל זה. [ולדעתו, הפורענות מאחרי ה') יש . ולרש"י (שבת קטז, א ד"ה 5
התוס' (שבת קטז, א ד"ה (במדבר יא, ד). וכן היא גם שיטת רבינו בחיי (שם י, לג)]. ו " וכו'ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוהפרשת המתאוננים: "
  האמור כאן למעלה הוא על פי שיטת התוס' והרמב"ן., לה) הקשו על ביאור זה ודחוהו. ואכמ"ל. וכל במדבר ירמב"ן (פורענות ראשונה) וה

 פורענותשום להם  ואע"פ שלא אירע. ולפי זה, הפורענות שהיתה כאן היא עצם החטא עצמו, שנסעו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, 6
שהחטא גורם לריחוק מה', ואין לך פני מנראה שזהו , 'פורענות'נקרא החטא עצמו שם בסוף דבריו). [והטעם שרמב"ן ( ועונש בגופם או בממונם

" (עי' רש"י שם, לג). ולפירוש היה מכניסם לארץ מיד ,ושמא אלמלא חטאם זהפורענות גדולה מזה, שאדם נעשה רחוק מה']. ועוד פירש הרמב"ן, "
מדבר נגזרה רק אח"כ, אחר ב ארבעים שנהזה, הפורענות היא, שלא נכנסו לא"י מיד, ונתעכבו עוד במדבר. [אבל הגזרה שיצטרכו להיות 

  חטא המרגלים].
(שמות כד, ' יםִק אֱ ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ֶאל ַהר הָ ': 'יםקהאלהר 'לפי שהשגיחו שלא נמצא בתורה אלא  ,ומה שהוצרכו לדרוש כןורבינו בחיי פירש: ". 7

וכיון  .ר ה'"הַ מֵ  עּוסְ ּיִ (בראשית כב, יד), "וַ ' האֶ רָ ר ה' יֵ הַ ּבְ 'ים: ג, א), וכן נמצא במסורת שאין בתורה אלא שנשם (' הבָ רֵ ים חֹ ִק אֱ ֶאל ַהר הָ 'יג), וכן: 
  " במובן של "מאחרי"].רהַ מֵ ), [ודרשו "לג ,רבינו בחיי במדבר י" (הוצרכו לדרוש שנסעו מאחרי ה' ,ר ה'"הַ נה הלשון ואמר "מֵ ישש
  .גם רמב"ן דברים ד, הועי' . 8
  הוא כתב כן.שגם  )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
ת בארץ (עי' [והנה, יש מצוות שחיובן לא התחיל במתן תורה, אלא רק משנכנסו ישראל לארץ, אע"פ שהן מצוות שאינן תלויו .""ַהִּציִבי ָל ִצּיִֻנים

ת 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 חוב
  מצוות אלו כלל].

  פי הבנתו של העורך,יחה נערכה להש

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


