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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"חפינחס  תפרשל

 לשם מה? -" ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ"
 

 המביט בא"י מקבל השפעה מקדושתה
ּוְרֵאה  ,1ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה"הקב"ה אומר למשה: 

משה  ., יב(במדבר כז) 2"ֵאלֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ִלְבֵני ִיְשרָ 
כדי שיזכה  - "ָוֶאְתַחַנן"כמנין  -תפלל תקט"ו תפילות ה

 ,ַרב ָלְך" .סכיםהה לא "אבל הקב, )דב"ר יא, י(להכנס לארץ 
מה הקב"ה  .(ג, כורים )דב" ַאל תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ַבָדָבר ַהֶזה

השמשה  -סכים? הכן  א ר  ,ְסָגהֲעֵלה ֹראש ַהפִ " את הארץ. י
ִכי ֹלא  ,ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך

 .(שם, כז) "ַתֲעֹבר ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה
בקרוב לעלות הרי משה רבינו עומד  :צריך להביןו

דברים הרבה יותר נשגבים, שם לעולמות עליונים, יראה 
 זמן קצר לפני מותו?, רץאהלראות את כעת למה הוא צריך 

ִכי ִמֶנֶגד ִתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ בפרשת האזינו: "רש"י אומר 
 ,ידעתי כי חביבה היא לך" - (דברים לב, נב)" ְוָשָמה ֹלא ָתבֹוא

 חביבה ה יודע שא"י"הקב ".על כן אני אומר לך עלה וראה
. חביבות זו נובעת כמובן מהתועלת על משה רבינו

ת י נ ח ו ר נותן ה' לכן לקבל בארץ ישראל.  שאפשר ה
 ,אם לא זוכה להכנס. את הארץלראות למשה אפשרות 

 ,שזה גם כן קצת שייכות וזכיה בארץ את א"י,יראה לפחות 
יגיע לעולמות עוד  ,הארץאם יראה את . 3,4על ידי ראייתה

 .הראיה של א"י מוסיפה .יותר נשגבים
יכנס מפני מה נתאוה משה רבינו להגמרא הרי אומרת: "

? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע רץ ישראללא
וכי לאכול והסבירו בזה: " (סוטה יד, א) ?"מטובה הוא צריך
או לשבוע מטובה " לתועלת גשמית? -" מפריה הוא צריך

 ("ענף יוסף" על עין יעקב שם) לתועלת רוחנית? -" הוא צריך
ץ, משה רבינו היה בדרגות נעלות מאד גם בחוץ לאר והרי

מה הוא מתאוה כ"כ להכנס לארץ ישראל? צורך וא"כ ל
כך אמר משה: הרבה מצות נצטוו " ,עונה על כך הגמרא

ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י, אכנס אני לארץ כדי 
כלומר, משה רצה להשיג את  ".שיתקיימו כולן על ידי

הדרגות שמשיגים רק ע"י קיום המצוות התלויות בארץ, 
אמר לו הקב"ה: שיג בחוץ לארץ. "שאת זה לא יוכל לה

כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו 
בטיח לו שיחשב לו כאילו ההקב"ה . (סוטה שם)" עשיתם

רק זה  "כאילו"אמנם  .קיים את המצוות התלויות בארץ
 מדרגה זוגם זו מדרגה מסויימת. וכנראה ש, אבל "כאילו"

 .5ראלרץ ישאהשיג משה ע"י שראה והביט ב

 שפיעה עליהםמובעם ישראל הבטת משה בא"י 
 ברכה

ע"י משה  רץ ישראלשראיית א ,אבל אולי מותר לומר
יש  ם ישראללעגם  .לא באה רק לתועלתו האישיתרבינו 

כמו כי  .רץ ישראלאה את אושמשה רבינו רתועלת מזה 

משה להבדיל כך  ,שבלעם מכניס עין רעה כשהוא מסתכל
הראיה של משה  .6כשהוא מסתכל בינו מכניס עין טובהר

לא , והוא הרי רואה בארץ ישראל רבינו מכניסה עין טובה
. ישראל םאת כל ערק את ארץ ישראל כולה, אלא גם 

ְוֵאת ָכל ֶאֶרץ ... ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֶאת ַהִגְלָעד ַעד ָדןה' ַוַיְרֵאהּו "
ם'רי אל תק" - (דברים לד, א)" ְיהּוָדה ַעד ַהָים ָהַאֲחרֹון י ' ה

ם'האחרון אלא  ו הראהו הקב"ה כל  ;האחרון 'הי
רש"י )" המאורעות שעתידין לארע לישראל עד שיחיו המתים

בכל  .7את העין הטובה שלומכניס משה אלו  . בכל(שם
 , עד תחיית המתים. למה עד תחיית המתיםם ישראלדורות ע

לא  .בעצמוכבר ? כי בתחיית המתים הוא יראה ולא יותר
ל עד תחיית המתים הוא רואה אב .אות לו עכשיוצריך להר

 הכל.
שה' צוה: , י ישראלבנמנין זה על כעין הראשונים אמרו 

 ,ְשאּו ֶאת ֹראש ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִמְשְפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם"
. וכתב )במדבר א, ב(" ְבִמְסַפר ֵשמֹות ָכל ָזָכר ְלֻגְלְגֹלָתם

למה צוה בה  ,ינותי טעם המצוה הזאתלא הבהרמב"ן: "
כי היה צורך שיתיחסו לשבטיהם בעבור הדגלים,  .הקב"ה

ותירץ  ."אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה צוה שידעו אותו
 ,ה' שדוֹ יו ְק ִח ָאכי הבא לפני אב הנביאים וְ )בתירוץ שני(: "

 ...יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים ,והוא נודע אליהם בשמו
ליהם עינם לטובה, יבקשו עליהם רחמים, ה' כי ישימו ע

אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ולא ימעיט 
. (מה, ן שםרמב")" מספרכם, והשקלים כופר על נפשותיכם

שכל אחד מישראל יופיע לפני  ,כלומר, מטרת המנין היתה
משה ואהרן, ומשה ואהרן ישימו עליו עינם לטובה ויברכו 

הטובה של  תשלוט העיןמישראל אחד  ה' רוצה שבכלאותו. 
 .משה ואהרן ונשיאי העדה

 ם ישראלוע רץ ישראלה רוצה שא"הקב ,כאן וכך גם
, לכן הוא הטובה של משה רבינועינו תשלוט בהם  יולדורות

עם כל המאורעות שעתידין לארע למראה לו את הארץ ואת 
 , כדי שתשלוט בהם עינו הטובה של משה.ישראל

ם ה רבינו ראה רק את כללות עאני מסתפק אם מש
בכל דור ודור. אם  כל יהודי ויהודי בפרטותראה  , אוישראל

תנו כאן בישיבת אואה גם רהאופן השני הוא הנכון, הרי 
 משה רבינוממה שראה ם, גם זה חלק הכותל יושבים ולומדי

ואם כך באמת היה, הרי המחשבה  .ונתן בו את עינו לטובה
רק הידיעה לא אד בעבדות ה'. על כך יכולה לעזור לנו מ

שמשה רבינו נתן בו את עינו לטובה, שזה נוסך בנו עידוד 
הרי כל אחד מאיתנו היה מתבייש רב, אלא גם דבר נוסף: 

אפילו בנוכחות רב  .לחטוא אם משה רבינו היה רואה אותו
חטוא, ודאי לא יותר קטן ממשה רבינו לא היה רוצה ל

להתחזק  ,ת לנו מוסרזה יכול לת .בנוכחות משה רבינו
 .אה אותנומים, מפני שמשה רבינו רבתורה ויראת ש
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 .הרי לא רק משה רבינו ראה אותנו .עוד יותר מכךאבל 

זה מה  .רואה אותנו, יותר ממשה רבינו ה בעצמו"הקבגם 
ש"ִשִּויִתי  ,לחן ערוך"שוגהותיו ל"הכתב בתחילת שהרמ"א 

", ובמעלות הצדיקים ה' ְלֶנְגִדי ָתִמיד הוא כלל גדול בתורה
שהמלך הגדול הקב"ה, אשר מלא  ,ים האדם אל לבוִש יָ שֶ ו"

כל אחד  ו".כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשי
אלא שלא תמיד חיים עם ההרגשה הזו. מאיתנו מאמין בזה, 

אם היינו חיים עם ההרגשה הזו, שהקב"ה מתבונן עלינו 
אתה  ?פלל יפהאתה לומד יפה? אתה מתבכל רגע, ובודק: 
 נזהרהיה אולי  ,זהעם אם אדם היה חי ... ?שומר שבת כהוגן

כלל גדול בתורה ובמעלות  ושזה ,לכן אומר הרמ"א יותר.
 .8שויתי ה' לנגדי תמיד"" .הצדיקים

וה , שמשה רבינו מלַ בהרגשה הזו שנזכה לחיות תמיד
 נו, אבל גבוה מעל גבוהיאותנו, ועינו הטובה נמצאת על

הקב"ה בעצמו מסתכל עלינו בעין שגם , (קהלת ה, ז) שומר
הטובה שלו שאין לה שיעור, רואה כל אחד מאיתנו, רואה 

אם  .מאיתנו מה שבלב כל אחד ואחדכל כל מעשה שלנו, ו
 .יותר טוביםנהיה הרבה  ,נחיה בהרגשה הזו

 "שויתי ה' לנגדי תמיד".
 
 
 

 
 

 

 
 
 

                                                           
 " )דברים לב, מט(.ַהר ְנבוֹ  -ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ". 1
ֲעֵלה ֹראש " -: בפרשת ואתחנן חוזר ונשנה בתורה כמה פעמים ,את הארץ מראש הר העברים לראות ,דבר זה שאמר הקב"ה למשה. 2

"ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים  -" )דברים ג, כז(, בפרשתנו ִכי ֹלא ַתֲעֹבר ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה ,יֶניָךְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבעֵ  ,ַהִפְסָגה
ּוְרֵאה  ,ְפֵני ְיֵרחוֹ  ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ֲאֶשר ְבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶשר ַעל" -, בפרשת האזינו ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ִלְבֵני ִיְשָרֵאל" ,ַהֶזה

ֶאת ה' ַוַיְרֵאהּו  ...ַוַיַעל ֹמֶשה ֵמַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבוֹ " -" )שם לב, מט(, ובפרשת וזאת הברכה ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַלֲאֻחָזה
רבה שמשה יראה חשיבות ד(. ומשמע שהיה ענין גדול ו-" )שם לד, איִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוָשָמה ֹלא ַתֲעֹברֶהְראִ  ...ֵאָליו ֹזאת ָהָאֶרץה' ַוֹיאֶמר  ...ָכל ָהָאֶרץ

 .לשם מה היא באהאת הארץ, גם אם לא יכנס אליה. והרב שליט"א מבאר כאן בשיחה בשני אופנים, מה היה הענין בראיה זו, ו
קונה )ב"מ קיח, א(. הרי שיש בהבטה כח קנין, המקנה למביט את הדבר שהוא . כעין שמצינו בגמרא אמוראים הסוברים שהבטה בהפקר 3

" )בראשית ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם ֹרֶאהִכי ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה מביט עליו ומשייך אותו אליו. ]וכן כתב ה"משך חכמה" על הפסוק: "
קונה )רמב"ם פ"ט מהלכ' נדרים הי"ט; שו"ע חו"מ רע"ג סי"א(,  אינההגם שלהלכה נפסק שהבטה [. ויתכן כי הבטה בהפקר קונה -יג, טו( 

כי אם יביט בו יהיו אך ברוחניות עדין אפשר לומר שהבטה קונה. וכן מצינו לאידך גיסא, שאסור להסתכל בפני אדם רשע )מגילה כח, א(, "
 .כי הנפש נקשרת במה שהאדם מסתכל בוצדק פ"ג(. " )מהר"ל, "נתיבות עולם", נתיב העיניו מתחברים אל הרע

" )במדבר יד, כג(. לא רק שנענשו ְוָכל ְמַנֲאַצי ֹלא ִיְראּוהָ  ,ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ַלֲאֹבָתם. ולאידך גיסא, בחטא המרגלים נאמר: "4
 .יראוהאל הארץ, נענשו גם שלא  יבואושלא 

רמב"ן האולם  כדי שע"י זה משה יפיק תועלת רוחנית מסויימת מקדושת א"י.היתה ראיית הארץ מטרת עלה, . כפי שנתבאר כאן למ5
ומאשר  ,צבי לכל הארצות ,בעבור שהיתה הארץ מלאה כל טוב ,וטעם המראה הזאת אשר הראהו" :כתב (א, לד)דברים בפרשת וזאת הברכה 

היתה רק מטרת הראיה משמע מדבריו ש ".ת הטובה בראות עיניובוֹ ְר בִ  חוֹ מְ ִש  ,ישראלהיה גלוי לפניו רוב האהבה שהיה משה רבינו אוהב את 
 .ישמח לבו לראות את רוב הטוב שהם נוחלים בארץ ,ישראלואוהב שבהיותו רועה נאמן כדי לשמח את משה רבינו, 

, שאם אדם מביט באיזה דבר, הרי אותו דבר . ביאור זה הולך במהלך הפוך מן הביאור הקודם. הביאור הראשון של הרב התבסס על יסוד6
(. וכאן המהלך הוא הפוך, שאם אדם מביט 3משפיע על האדם. דבר טוב משפיע עליו לטובה, ודבר רע משפיע עליו לרעה )עי' לעיל הערה 

ואר בדברי הרמב"ן על באיזה דבר, יש באותה הבטה כדי לסייע לאדם להשפיע מדיליה על אותו דבר, בין לברכה בין לקללה. וענין זה מב
היה מעלה אותו במקום שיראנו, כדי , מא(, דכתב הרמב"ן: במדבר כב" )ַוִיַקח ָבָלק ֶאת ִבְלָעם ַוַיֲעֵלהּו ָבמֹות ָבַעל ַוַיְרא ִמָשם ְקֵצה ָהָעםהפסוק: "

ַוַיְרא )רמב"ן שם(. וכן כתב הספורנו שם: " "להיות דבקה בעת הראיה ,כי אלה מכחות הנפש ;שיתכוין אליו בקללתו ולא תפרד נפשו מהם
ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ה' ַוַיְרֵאהּו  ,וההפך .ב ב, כד("ַוִיֶפן ַאֲחָריו ַוִיְרֵאם ַוְיַקְלֵלם )מל]שנאמר באלישע[ כענין  ,כדי לתת עיניו בם - ִמָשם ְקֵצה ָהָעם
י(, דכתב  ,בראשית מח" )ְוֵעיֵני ִיְשָרֵאל ָכְבדּו ִמֹזֶקן ֹלא יּוַכל ִלְראֹותפסוק: "". וכן כתב הספורנו על הכדי שיברך לפני מותו ,)דברים לד, א(

 ,ֲאֶשר ִתְרֶאנּו ִמָשם )במדבר כג, יג(]שנאמר בבלעם[ כענין  ,כל לראות היטב כדי שתחול עליהם ברכתו בראותו אותםולא יספורנו שם: "ה
. עכ"ל. הרי ָכל ָהָאֶרץ )דברים לד, א( כדי שיברך אותה. וכן באלישע ויפן אחריו ויראם )מ"ב ב, כד( ֶאתה' ַוַיְרֵאהּו  ]שנאמר במשה[ וכענין

 שהבטה בדבר )בעם ישראל או בארץ ישראל( מסייעת להחיל עליו ברכה או קללה.
אמר לו: "עלה אל הר העברים  ובפרשת פנחס )כז, יב(. וכעין זה כתב ה"משך חכמה", אלא שהוא מיקד את הענין לדבר מסויים, וז"ל: "7

לאברהם )בראשית יג, יז( "קום התהלך קב"ה ב ק, א( דאמר ליה "הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל". והענין, כי כמו שאמרו רז"ל )ב
חה ליכבש לפני בני שבראיתו היתה נו ,כן היה אצל משה ,)בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה"(... כדי שתהא נוחה לכבוש לבני בניו )עכ"ל(

 הרי שגם הוא פירש, שהבטת משה רבינו בארץ ישראל נועדה להביא תועלת לעם ישראל. ., מט(משך חכמה דברים לב) ישראל
רה. מרן בעל "בית הלוי", בהיותו אברך צעיר, אמר פעם לגדול אחד, 8 עש מש  ח "ִשִּויִתי ה' ְלֶנְגִדי פעם ביום הוא עובד על הענין של  ש

ד... ים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה עומד עליו ורואה במעשיוִש יָ שֶ כְ , והוא מצטער על דבר אחד: שהרמ"א כתב, ""ָתִמיד יגיע  מי
' יתברך". ואילו אצלו זה לא "מיד", אלא לוקח זמן עד שמגיעה אליו היראה וההכנעה. ואמר לו אותו גדול, אליו היראה וההכנעה בפחד ה

ח", ואילו הוא חושב וֹ בלִ ים האדם אל ִש יָ שֶ כְ זהו מפני שהרמ"א כתב " שמה שלוקח לו זמן, מו , ולוקח זמן להגיע מן המוח אל הלב... ב
 )עובדות והנהגות לבית בריסק ח"א עמ' ק"ז(.

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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