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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111ט"תשעבמדבר  תפרשל

  ותן חלקנו בתורתך
  

   כאילו ְיָלדֹו-המלמד את בן חברו תורה 
ֶאת ' הְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶׁשה ְּביֹום ִּדֶּבר ", התורה אומרת

 אחר כך מפורטים תולדות מיד .)א, במדבר ג( "מֶׁשה ְּבַהר ִסיָני
ן ר ה הואילו תולדות , )ב, שם( א ש מה עם .  לא נזכרים כללמ

כוונת התורה היתה לפרט רק את : י"אומר רש? תולדות משה
ןתולדות  ר הואלה ּתֹוְלדֹת אהרן "ומה שנאמר . אה ש מ הוא , "ו

?  הם בניו של משהלמה! מפני שבני אהרן הם גם בניו של משה
 וכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו ,התור לפי ֶׁשִּלְּמָדן"

, נויאמנם כל ישראל הם תלמידי משה רב. 2"הכתוב כאילו ְיָלדֹו
יותר מאנשים , אבל כנראה בני אהרן היו תלמידיו באופן מיוחד

  .)ב, ערובין נד' עי(אחרים 
המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו  למה

א לא אותו אדם כפי שהיה לפני הו, שלמד תורהכי אדם ? ְיָלדֹו
 ולאו .ה מעלה את האדםרתו .אדם אחרהוא נהיה . שלמד תורה
כל , מד אלא כל מה של,מד את כל התורה כולהדווקא אם ל
 זה לא אותו אדם שידע רק מסכת . יוצר אדם חדש,לימוד חדש

תורה ה .וכן כל דבר אחר, כמו אדם שיודע גם מסכת שבת, ברכות
להיות כל פעם אדם ו, ר לעלות בה בלי סוףאפש, היא אין סוף

 .נונטע בתוכ' חיי עולם שה, של התורה זו מעלה גדולה .חדש
  .  מחדשאפשר לעלות בה לחיי עולם כל פעם

תלמידי חכמים . "אלא גם בעולם הבא, ולא רק בעולם הזה
שנאמר ילכו מחיל אל חיל , אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא

הם " שם" אפילו .)א, מועד קטן כט(" יראה אל אלהים בציון
יושב אלפי שנים כבר שמשה רבינו אפילו . ממשיכים להתקדם

לומד בלי הוא עדין ,  תורה יותר מכל אדם אחרדעויו, בגן עדן
. ות בה בלי סוף ואפשר לעל,מפני שהתורה היא בלי סוף .סוף

דעת "גם ממילא , ףסואין הוא אלקים ו, קיםהתורה היא דעת אל
  .היא בלי סוף - שזו התורה הקדושה - "קיםאל

  לכל אחד חלק בתורה שרק הוא יכול לגלותו
התלמיד , ו"נפלו בשבי חשמלך ותלמיד חכם , הגמרא אומרת

 אין לנו -ָחָכם ֶׁשֵּמת "ִּכי ? למה. חכם קודם להצלה למלך ישראל
. )א, הוריות יג("  כל ישראל ראויים למלכות-מלך שמת . כיוצא בו

 ,לא אלמן ישראל' רוך הב? "אין לנו כיוצא בו"חכם שמת למה 
יהיה חכם אבל , לא יהיה החכם הזהאז  .חכמיםעוד  יש' וברוך ה

חכמה מיוחדת משלו שאין  יש םכל חכל ש, היאתשובהה .אחר
הוא חסרון שלא יוכל , ומותו של תלמיד חכם מסויים, לחכם אחר

 -  שמתהזמו בדיוק כ, "כיוצא בו" אבל , יש חכם אחר.להמנות
  !אין

  לכל אחד מאיתנו יש."ותן חלקנו בתורתך"נו מתפללים א
, ים שווים ודאי יש חלק.חלק מסויים בתורה שאין לאדם אחר

ובכל זאת , אותה משנה ברורה, לחן ערוךכולנו לומדים אותו שו
. חכם אחר לא ישליםשאותו , ורהבתמיוחד לכל אחד יש חלק 

פני "ל הוא לא כתב את ה אב, עקיבא אייגר היה חכם גדולביר

 עקיבא אייגר לא בי אולי ר"פני יהושע"מה שחידש הו, "יהושע
  .חד יש לו החלק המיוחד שלו בתורה כל א.היה יכול לחדש

 שאם היו נותנים לו רשות ,א הרי אמר על עצמו"הגר
 היו לו .הלכההמהשמים היה מכריע בכל מחלוקות הפוסקים איך 

לו לא נתנו אבל למעשה  .ה בהלכההמחלוקת מה ראיות לכל 
שכל רוצה  ה"קבהמפני ש, ני חושב? למה.3רשות מהשמיםלזה 

ן לא גילה " מה שגילה הרמב.הצדדים של התורה יתגלו
 כל אחד יש לו .א לא גילה המאירי"רשבה ומה שגילה ,א"רשבה

א "שהגר לא .ה רצה שכל הפנים יתגלו"הקבו, הפנים שלו בתורה
  ."קסוף פסו" וזה יהיה ,יכריע

  שבעים פנים לתורה
ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד ", התורה אומרת על רוצח בשגגה

 ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ,מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל
אימותיהן  זה מחמתש,  ומבואר במשנה.)כח, במדבר לה(" ֲאֻחָּזתֹו

 לרוצחים היושבים ה וכסותמספקות מחיהיו גדולים של כהנים 
 מקשה .כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו, בערי המקלט

ַּכִּצּפֹור ", והרי הפסוק אומר? למה יש לחוש לתפלה כזו, הגמרא
אדם . )ב, משלי כו("  ָתבֹאא ֵּכן ִקְלַלת ִחָּנם לֹ,ָלנּוד ַּכְּדרֹור ָלעּוף

כ "וא, אין קללתו מתקיימת, המקלל את חבירו על לא עול בכפו
גם רוצח שמתפלל על הכהן הגדול שימות ודאי אין תפלתו 

ולמה חששו , כי מה לכהן הגדול לרציחתו של זה, מתקבלת
  ?אימותיהן של כהנים לתפלת הרוצחים

 -? למה". קללת חינם"שבאמת אין זו , מתרצת הגמרא
 הכהן .)א, מכות יא(" שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו"

שלא יבוא שום אדם לבקש רחמים ויך להתפלל הגדול היה צר
הרי אין הכהן , ואם לא התפלל, מישראל לידי הריגה בשגגה

וממילא תפילת הרוצח עליו שימות אינה , הגדול נקי מעוון
  .והיא עלולה להתקבל בשמים, "חינם קללת"

של אם עד שלא נגמר דינו  :אלא שהמשנה אומרת דין נוסף
 ולאחר מכן נגמר דינו ,אחר תחתיונו יומ, הן גדולמת כהרוצח 

 שואלת .)ב, שם( במיתתו של שניהרוצח יוצא  -של הרוצח לגלות 
למה תלויה חזרתו של הרוצח מעיר המקלט במיתתו של , הגמרא
הלא ? וכי מה היה יכול לעשות בכדי למנוע את הרציחה? כהן זה

  .עדין לא נמשח לכהן גדול בשעה שאירע מעשה זה
ה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות הי", מתרצת הגמרא

  ."ולא ביקש
שהדיינים יטעו בדינם לבקש וכי היה לכהן : וצריך להבין

ומה הסברא שיש ,  נעשההרי מעשה הרציחה! ?יפסקו דין שקרו
יזכו ו, "זכאי"לכהן הגדול להתפלל שיאמרו הדיינים על החייב 

  ? הרוצחאת
ט " נדרשת מהשתהא התור"ה רצה "שהקב, התשובה היא

, כלומר. )ב"ד ה" פ'ירושלמי סנה(" ט פנים טהור"פנים טמא ומ
יש ,  או מחלוקתשיש בה ספקכל הלכה ו, החלטיתאינה אמת ה



  

 

 il.org.hakotel.www://http - ירושלים, ל למשפחת נבנצל ולישיבת הכות-כל הזכויות שמורות  ©

2

 4"אלו ואלו דברי אלהים חיים הןו ",לכאןפנים פנים לכאן ובה 
   .)ב, עירובין יג(

פ קבלה אומרים שיש מקום "ע, י ורבינו תם"תפילין של רש
כי התורה יש ?  איך זה יתכן.ם לרבינו תםי וג"גם לרש, לשניהם

לפי פנים אחד של תורה הלכה , לה פנים לכאן ופנים לכאן
 כל הצדדים שייכים .ולפי פנים אחרים הלכה כרבינו תם, י"כרש

  ".אמת" ושני הצדדים גם יחד כלולים ב,לתורה
לבית הדין שיתגלו  , על הרוצחיש מקום להתפלל, ממילא

ואם הכהן הגדול היה , הים של חובהפנים של זכות ולא הפנ
 ,מפני שלא התפללו , לזכותיכול להגמר ההדין הי, מתפלל כן

תפלל שיצא פסק מצפים מהכהן הגדול שילא  .דין לחובהנגמר 
אמת  אבל פסק, אמתשל  שיצא פסק מצפים שיתפלל. שקרשל 

  . לחובהאמתפסק לא  ,לזכות

  שמחה מיוחדת לבני התורה בחג השבועות
בחג ש, הגמרא מספרת. בים לחג השבועותמתקראנו 

, אי לא האי יומא דקא גרים ": לומררב יוסףהיה רגיל השבועות 
 לולא יום זה שניתנה בו )ב, פסחים סח("! כמה יוסף איכא בשוקא

אחר שמסתובב " יוסף"הבדל ביני ובין כל שום לא היה , תורה
, שניתנה תורה, אבל עכשיו.  אחד"יוסף"הייתי סתם עוד . שוקב

" שלמדתי תורה ונתרוממתי. "יוסף" רב"אלא , יוסף" סתם"אינני 
  .)י שם"רש(

, כדי שגם אנו נגיע להכרה הזאת, הגמרא מספרת לנו דבר זה
התורה מרוממת אותנו , ראשית כל! שהתורה מרוממת אותנו

עם ישראל שונה ". ורוממתנו מכל הלשונות", מעל כל העמים
היינו , אי לא האי יומא דקא גרים. ים שנמצאים בשוקמעמים אחר

, "ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים"לא ', לא היינו עם ה. אומה ככל האומות
זהו אחד מהדברים שעלינו ". ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש"ולא 

  .לשמוח עליהם בחג השבועות

צריכים . אבל בני ישיבה צריכים לשמוח עוד יותר מזה
לא . הרי לא היינו בני ישיבה, אי לא האי יומא דקא גרים, לחשוב

י האי "ע. היתה לנו מעלה על שאר האנשים שנמצאים ברחוב
ה זוכים לשבת בבית "ואנו ב, שניתנה לנו תורה, יומא דקא גרים

עדינים יותר , אנו שונים מאנשי השוק, המדרש ולעסוק בתורה
  .ומעולים יותר

את ההרגשה הזו ביום מתן כל אחד מאיתנו צריך להרגיש 
 לומדי .שאלמלא מתן תורה לא היה לנו היחוד שלנו, תורה

כמה . עם ישראלל העידית שלהכיר בכך שהם התורה צריכים 
זה דבר  . וללמוד תורההבישזכינו לשבת ביש,  הזכות שלנוגדולה

 שמתן .כל שנה ושנהב, דחף להתעלות הלאהלנו צריך לתת 
 .שנה שעברהה מתן תורה של תורה של השנה לא יהיה כמו

 גם אם . שבאמת עוליםיך לדעתוצר. משנה לשנהעליה שנרגיש 
הוא , לא מרגיש שהוא מתקדםו, מישהו לא מרגיש שהוא עולה

 או ,י"ברשאו , מד בגמראוצריך לדעת שכל מלה שהוא ל
 הוא .גם אם לא תמיד מרגישים את זה, זו התקדמות, בתוספות

 ברוחניות . וזה לא נכון,ם מתקדם ולאמקודורך בחושב שהוא 
  .ולים מעלה מעלה ברוחניותע אנו .מקוםדריכה באין 

 הצריך לשמוח ביום מתן תורה שזכינו להיות בני ישיב
 ,כמובן. מקיימים את התורהגם ה אנו "וב, הלומדים את התורה

ה גם " אנו מתכוונים בע.הלימוד צריך להיות על מנת לקיים
  .לקיים מה שלומדים

צריך להתפלל כל אחד ו, חלק בתורהד מאיתנו יש כל אחל
ותן חלקנו " . לגלות את חלקו בתורהצליחשי ' מהולבקש

  ."בתורתך
  
  
  
  

 
                                                           

  .סופהבכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה ל, א"לדעת הרב שליט. 1
  ).ב, שם ד" (ָנׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת "- ) ב, במדבר א" (י ִיְׂשָרֵאלְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבנֵ : "הקשר בפרשת במדבר

  ).טז, שם ד" (ָּכל ַהִּמְׁשָּכן ְּפֻקַּדתְּפֻקַּדתְּפֻקַּדתְּפֻקַּדת ...ֶאְלָעָזר ּוְפֻקַּדתּוְפֻקַּדתּוְפֻקַּדתּוְפֻקַּדת "- )ג, שם א" (אָֹתם ְלִצְבאָֹתם ִּתְפְקדּוִּתְפְקדּוִּתְפְקדּוִּתְפְקדּו" :נוסףקשר 
  ).יט, שם ד" (ַעל ֲעבָֹדתֹו ְוֶאל ַמָּׂשאֹו ִאיׁש ִאיׁשִאיׁש ִאיׁשִאיׁש ִאיׁשִאיׁש ִאיׁש "-) ד, שם א" ( ַלַּמֶּטהִאיׁש ִאיׁשִאיׁש ִאיׁשִאיׁש ִאיׁשִאיׁש ִאיׁשְוִאְּתֶכם ִיְהיּו " :נוסףקשר 
כל נפש מישראל , )י"רש" (מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה", )ב, שם א" ( ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות...ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" :נוסףקשר 

ה דואג שלא ימות אף אחד מבני "הקב). יט- יח, שם ד..." (זֹאת ֲעׂשּו ָלֶהם ְוָחיּו ְולֹא ָיֻמתּווְ ... ַאל ַּתְכִריתּו ֶאת ֵׁשֶבט ִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי "-' חשובה לפני ה
  .קהת מחמת העבודה

 וכן יש . שהם יותר מאשר הבנים בטבע, משמע".העיקריותכי תלמידיו של אדם הן הן תולדותיו " ,יי כאן כשהביא דברים אלו כתבנו בחירבו. 2
 המהנים לעולם הזה ולעולם הבניםהבניםהבניםהבנים שהם ,וצריך אדם להזהר בתלמידיו ולאוהבם): "ב"תלמוד תורה הי' ה מהלכ"פ(ם שכתב "ללמוד מלשון הרמב

 הרי , שגם הרווח וההנאה שיש לאדם מבניו, יש תוספתם"ב ובדברי הרמ.א הידיעה" בה,"הבנים"הם התלמידים  ש,דקדק וכתב הרי ש."הבא
  ).כוונתומה ב ל"וצ( .לם הזה אלא גם בעו,ב" ולא רק לענין שכר עוה.יותרלו שמתלמידיו יש 

ק דעה רקי הלכות מארבעה טורים בדעה מכרעת לכתוב וכן הבטיח לי שיעשה פס: "א"ע עם ביאור הגר"א בהקדמה לשו"כך כתב אחד מבני הגר. 3
 אין לי רשות מן : והשיב לי פעם אחד,תיו כמה שנים לפני פטירתו בקש.אחת הישרה בעיני חכמתו בראיות חזקות ועצומות שאין להשיב עליהם

  .ל" עכ."זו חטאנו לו'  הלא ה.שאין הדור נראה יפה'  וכוה ראוי הי, אמרתי.השמים
סוף סוף הרי כתב את ביאור ', וכו" מארבעה טורים בדעה מכרעתספר של פסקי הלכות "א רשות מן השמים לכתוב "שלא ניתנה להגרלמרות , מ"ומ
א אינו מסתפק בביאור מקורו של "ביאור הגרל ב"א ז"הגר :ל"זו, ע"לשו ובביאורא "הגראת מגמת ש "וכבר הגדיר החזון אי, ע"א על כל השו"הגר

במלול ברור  תמידתמידתמידתמידל " ודבריו ז,ע"ל במקום שנוטה מדברי השו" דעתו זתמידתמידתמידתמיד ומגלה , לקבוע מסמרות בהכרעת ההלכהתמידתמידתמידתמידנס  אלא נכ,השלחן ערוך
 יש באלו , ואם נמצאים מקומות מספר שהניח מלחלוק.ע"ל להלכה לנטות מדברי השו" ומעולם לא עבר בשתיקה אם נטתה דעתו ז,בלהבת אש

  ).ח"כ' ג סי"א ח"קובץ אגרות החזו (ל"עכ . או שאין הנידון אלא בהידור מצוה ולא בעיקר ההלכה,וכרע כל כך או משום שאין הדבר מ,מקומות טעם
 כי כשעלה משה , ותירצו. וזה אוסר וזה מתיר, היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים,ל"שאלו רבני צרפת ז):  ב,עירובין יג(א "הריטבכתב . 4

ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל , ה על זה"ושאל להקב, ט פנים להיתר"ט פנים לאיסור ומ"כל דבר ודבר מ הראו לו על ,למרום לקבל תורה
  .ל" עכ. ובדרך האמת יש טעם וסוד בדבר, ונכון הוא לפי הדרש.דור ודור ויהיה הכרעה כמותם

  ,ו של העורךהבנתשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


