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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעדברים  תפרשל

  אינו דומה שומע מפי הרב לשומע מפי התלמיד
  

ממך או , ממי נאה ללמוד! רבינו משה"

  ?"מתלמידך

,  ֵלאמֹר2ָואַֹמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא: "משה אומר לישראל

ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ... ת ֶאְתֶכםלֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשאֵ 

- ט, דברים א(" ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם, ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם

ָׂשֵרי ֲאָלִפים " למנות , יתרו למשהנתןזוהי בעצם העצה ש. )יג

לעזור לו במשא כדי  "ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת

לאחר ו ,)כז-יג, שמות יח( שמסופר בפרשת יתרו כפי, העם

 הוא פועל להוציא את העצה אל -שמשה נמלך בשכינה 

 :ַוַּתֲענּו אִֹתי ַוּתֹאְמרּו "-? מה אומרים על כך ישראל ו.3הּפֹעל

מקבלים את הם . )יד, דברים א(" ֹותטֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂש

  . בהסכמה גמורהההצעה

ים אלו נאמרים במסגרת התוכחה שמוכיח דבר, והנה

: וקשה לכאורה. )א, י שם"רש' עי(משה את ישראל לפני מותו 

משה רבינו מציע ! הכל טוב ויפההרי ? מהי התוכחה כאן

הלואי ? כאןמה לא בסדר ! וישראל מקבלים אותה, הצעה

  !שכל דבר שמשה אמר היו מקיימים

צעתו של ישראל לא היו צריכים להסכים לה: י"אומר רש

, ממי נאה ללמוד! רבינו משה: "היה להם להשיב! משה

אינו דומה שומע מפי  )יד, י שם"רש' עי(? "ממך או מתלמידך

לא אמנם משה אומר שהוא ! הרב לשומע מפי התלמיד

כ יש טענה על "אבל אעפ, מסוגל לשפוט את העם לבדו

רהיה עליהם לפחות . ישראל ע ט צ ה  על כך שלא יוכלו ל

: היו צריכים לומר. ישירות מפי משה' ר הלשמוע את דב

בלית ברירה נלמד ? אבל מה אפשר לעשות! כמה חבל, אוי"

: הם אומרים. אבל ישראל לא אומרים כך". מפי השרים

 עוד מזרזים ,ובנוסף לכך, "ֹותטֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂש"

גם . )י שם"רש(את משה שישלים במהירות את מינוי השרים 

, ם על עצם קבלת הצעתו של משה לא היתה עליהם תביעהא

אבל הלב היה צריך , בעומסלעמוד לא מסוגל כיון שמשה 

  .לכאוב על כך שלא ניתן ללמוד ממשה באופן ישיר
 לוותר על כל מה שיש שחייב, רוצח בשגגהבהדין הרי 

מוכרח לעזוב את הכל , אדמתועל , על ילדיו,  על אשתו.לו

 - לוותרחייב אבל על דבר אחד הוא לא .  לעיר מקלטגלותול

ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן : "והצַ ְמ הרי התורה ! על תלמוד תורה ֵמַרּבֹו

עביד " -? "ָוָחי"מה פירוש . )מב, דברים ד("  ָוָחי,ֶהָעִרים ָהֵאל

יש לדאוג לרוצח . )א, מכות י(" ליה מידי דתהוי ליה חיותא

 .)שם( " עמוֹוּב רַ מגלין - תלמיד שגלה " , ולכן.שיוכל לחיות

כמיתה  -חיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד "כי 

ולכן , )א"ז ה"רוצח ושמירת הנפש פ' ם הלכ"רמב( 4"חשובין

חייבים ְלַאְפֵׁשר ָלרוצח להמשיך וללמוד תורה באותה איכות 

י שמגלין רבו "וזה אפשרי רק ע, כמו שהיתה לו עד עכשיו

למרות שישנם בעיר , "ָחיוָ " אין כאן קיום של - בלי זה . עמו

ה מגלין רבו " דא, יא מכות "ריטב(המקלט מלמדי תורה אחרים 

  .)עמו

מה " .כך היו ישראל צריכים להרגיש לגבי משה רבינו

אבל  "!זה לא אותו דבר? פירוש שנלמד מפי השופטים

לימוד ישיר מוכנים לוותר על . ישראל לא מרגישים כך

נלך . פי השופטנשמע מ. ולא יקרה כלום, ממשה רבינו

 אפשר . או שר עשרה, או שר חמישים,לשיעור של שר מאה

ףואולי אף  .להסתדר י ד כי .  שיתמנו עלינו דיינים חדשיםע

ואת הדיינים החדשים , את משה רבינו אי אפשר לשחד ַּבדין

 זוהי אפוא התוכחה לישראל .)יד, דברים אי "רש(...  אולי כן-

שהסכימו , "ֹות ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשטֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר"במה שאמרו 

  .להתנתק ממשה רבינו

 תוכחה לבני גד ובני ראובן -תחילת ספר דברים 

  על החלטתם להתיישב בעבר הירדן

, תוכחה לכלל ישראלבפרשה זו אבל חוץ מזה שיש 

יתכן שיש כאן גם תוכחה פרטית ומיוחדת לבני גד ולבני 

 רבינו לשבת ביקשו ממשההרי בני גד ובני ראובן . ראובן

אבל ). ם ידועיםבתנאי(ומשה הסכים לכך , בעבר הירדן

אמנם . לבו של משה אינו שלם עם הדבר הזה, למעשה

כפי , ָתם של בני גד ובני ראובן נבעה מִשקולים רוחנייםָׁש ַּבּקָ 

מכתב (ל "א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"שהסביר באריכות מו

חות שרצו לגדל בהמות משוב, )255-7' ב עמ"מאליהו ח

שהרי [, לקרבנות ולספקן לאחיהם שבעבר הירדן המערבי

והמקום המתאים , לעבודת המקדש יש צורך בבהמות רבות

" ְמקֹום ִמְקֶנה"שהוא , ביותר לגידולן הוא בעבר הירדן

ויש עוד שיקול שמשה רבינו מגלה לנו , ])במדבר לב א(

ול לו ראה גד ליט(ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו  "-' וזאת הברכה'בפרשת 

ִּכי ָׁשם , )שהיא ראשית כיבוש הארץ, חלק בארץ סיחון ועוג

ע ששם תהיה חלקת השדה שבה דַ כי יָ (ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספּון 

 - )י שם"כא ורש, דברים לג()"  רבינוהוא משה, קֵבר המחוקקיִ 

כל זה אינו שקול כנגד ישיבת ארץ , אבל בסופו של חשבון

בני גד לבקשתם של גם לאחר שהסכים משה , לכן. ישראל

הוא עדין מנסה לשכנע אותם להתיישב יחד עם , ובני ראובן

  .כפי שנראה להלן, כל השבטים בעבר הירדן המערבי

אם נתבונן בדבריו של משה מתחילת ספר דברים ועד 

, )מא, שם ד(" ָאז ַיְבִּדיל מֶׁשה ָׁשלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן"פרשת 

דברים יסודיים .  הפרשיות שםקשה לכאורה להבין את סדר

עשרת (כמו עשרת הדברות וחטא העגל אינם מופיעים שם 
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וחטא העגל ', ואתחנן'בפרשת , כ"הדברות מופיעות רק אח

,  ענינים אחרים-? ומה כן מופיע, )'עקב'מופיע רק בפרשת 

,  תוכחה לבני גד וראובן-שהמכנה המשותף להם הוא 

  .אינם רוצים להכנס לארץ ישראלש

ֱאלֵֹקינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבחֵֹרב ' ה"ש, ה מתחיל עם זהמש

. )ח-ו, שם(" ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ... ּובֹאּו, ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם... ֵלאמֹר

מדוע , כמובן שזוהי פניה מרומזת אל בני גד ובני ראובן

  .אינם הולכים לארץ ישראל

, כפי שהסברנוו. אחר כך מופיע ענין מינוי השופטים

למה לא אמרו למשה , טענה כאן אל כלל ישראל היתהה

אינו דומה שומע מפי הרב לשומע ! רצוננו ללמוד ממך"

אבל חוץ מזה הרי יש בדברים אלו גם "! מפי התלמיד

הרי מרכז התורה הוא : תוכחה מיוחדת לבני גד ובני ראובן

ש ד ק מ שמהם יוצאת תורה , שבו יושבת הסנהדרין, ב

 יבנה שלאירדן היה ידוע ובעבר ה. והוראה לישראל

אם ֵישבו בעבר , ממילא. )כא, ן במדבר כא"רמב' עי(המקדש 

ויצטרכו לשמוע את , יהיו רחוקים ממרכז התורה, הירדן

לא יהיה להם אותו . הדברים מתלמידים ומתלמידי תלמידים

לימוד שהיה יכול להיות להם אם היו יושבים בעבר הירדן 

  .5דרין ולסנהקרוב יותר למקדש, המערבי

- יט, דברים א(אחר כך מתאר משה את שילוח המרגלים 

הרי בזה . ברורההיא התוכחה כאן לבני גד ובני ראובן . )מה

ָלָּמה ְתִנואּון ֶאת ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל : "הוא חושד אותם

ּו ֲאבֵֹתיֶכם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ּכֹה ָעׂש. 'ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה

, ְוִהֵּנה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאבֵֹתיֶכם    ...ׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץִמָּקדֵ 

  .)יד-ז, במדבר לב("... ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים

איך הקיפו ישראל את ארץ אדום , אחר כך מספר משה

שלא להלחם בהם ושלא ' י ה"והוזהרו ע, ומואב ועמון

 ענין שנוגע במיוחד גם זה. )כג- א, דברים ב(לכבוש את ארצם 

. ולהחלטָתם לשבת דוקא בעבר הירדן, לבני גד ובני ראובן

, כיון שבני גד ובני ראובן עתידים לשבת בעבר הירדן

צריך להזכיר להם שוב , בסמיכות לשלושת העמים הללו

. שאסור יהיה להם לכבוש את הארצות האלה, ולהזהירם

צות על כך שיוכלו בעתיד לכבוש את האר" יְבנו"שלא 

  .הסמוכות להם ולהרחיב את נחלתם

 שם -כד , שם(אחר כך מתאר משה את מלחמת סיחון ועוג 

  .שהרי זאת הנחלה שקבלו לידיהם בני גד ובני ראובן, )כ, ג

): וזוהי תוכחה חריפה מאד(, אחר כך אומר משה רבינו

ן" ַּנ ַח ְת ֶא ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ... ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר'  ֶאל הָו

 עתלמרות שאני נמצא כ. )כג, שם(..." ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה

ן ד ר הי ר  ב ע רוצים , בני גד ובני ראובן,  הארץ שאתם- ב

ןאלא ,  אינני מסתפק בזה אני- לשבת בה  נ ח ת  ' אני להמ

ט! 6שיתן לי להכנס אל ארץ ישראל ק כמנין ( תפילות ו"ת

 לבטל את הגזרה שנגזרה עלי שלא, התפללתי") ָוֶאְתַחַּנן"

יש , אם רק תרצו, ואתם. )י, ר יא"דב(להכנס ָלָארץ 

 ואתם מוותרים עליה -באפשרותכם להכנס ָלָארץ 

  !...7מרצון

ובני גד וראובן אינם , אחרי שכל התוכחות אינן עוזרות

מזהיר אותם משה על איסור עבודה , משנים את החלטתם

כיון שהם במיוחד עתידים לשבת , )טז ואילך, דברים ד(זרה 

ולהיות ) עמון ומואב(יכות לעובדי עבודה זרה בסמ

שבני גד ובני ראובן גלו , ובאמת כך קרה. [מושפעים מהם

לפני , )לג-לב, ב י"מל(מנחלתם כבר בימי המלך ֵיהּוא 

מפני ? למה. השבטים האחרים שגלו בשנים מאוחרות יותר

בגלל המרחק ממרכזי : שהדבר שמשה חשש מפניו אכן קרה

הושפעו בני גד ובני , רבה לשכנים גויםובגלל הקי, התורה

ולכן גלו לפני שאר , ראובן יותר מעובדי עבודה זרה

  ].השבטים

 ַיְבִּדיל מֶׁשה ָׁשלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ָאזָאזָאזָאז", לאחר מכן נאמר

עד כאן כי ? 8"ָאזָאזָאזָאז"למה . )מא, דברים ד(" ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש

, שבת בארץ ישראללבני גד וראובן אולי יסכימו , הוא מחכה

אך היות . ולא יהיה צורך להבדיל ערי מקלט בעבר הירדן

הוא מבדיל , והם לא שומעים בקולו להכנס לארץ ישראל

ןלהם שלוש ערים  ד ר י ה ר  ב ע   .9 לערי מקלטב

ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני : "מיד אחר כך נאמר

ת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם ְוזֹא"מה פירוש . )מד, שם(" ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

למֶׁשה  ֵא ָר ְׂש ִי י  ֵנ ְּב י  ֵנ ְפ וכי עד כאן לא היו הדברים ? "ִל

ְוזֹאת ", כ לומר"היה מספיק א! ?מכוונים אל בני ישראל

םַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה  ֶה י ֵנ ְפ ְוזֹאת ַהּתֹוָרה : "או[, "ִל

אלא שעד עכשיו הדברים היו "]. ֲאֶׁשר ָׂשם ִלְפֵניֶהם מֶׁשה

ומעתה הדברים , כוונים במיוחד לבני גד ולבני ראובןמ

עשרת הדברות ושאר . מכוונים אל כל ישראל בשווה

  .הדברים

שמשה התכוין בדבריו לומר תוכחה (הדברים שאמרנו 

חוץ מן התוכחה , פרטית ומיוחדת לבני גד ולבני ראובן

על הפסוק שמופיע . י"מרומזים ברש) הכללית אל כל ישראל

ֱאלֵֹקיֶכם ' ה, ָוֲאַצו ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר", בסוף פרשתנו

ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו ִלְפֵני , ָנַתן ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה

: י"אומר רש, )יח, שם ג(" ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵני ָחִיל

ן " ב ו א ר י  נ ב ד ל ג רו ב ד מ ה  י שהם אלו שהתחייבו (, "ה

 שכל ,הרי).  לפני אחיהם בכיבוש הארץלעבור חלוצים

ללמרות שנאמרה אל , הפרשה כולה נאמרה גם ,  ישראלכ

בנסיון להשפיע עליהם , באופן פרטי אל בני גד ובני ראובן

  . ולא בעבר הירדןרץ ישראללשבת בא

   מכח היותו משכן לתורה-קדושת המקדש 

שחשוב לשמוע את , הענין שהזכרנו בתחילת השיחה

אינו דומה שומע כי ,  ראשון ולא ממקור שניהתורה ממקור

על חורבן נוגע גם לאבלות , מפי הרב לשומע מפי התלמיד

הרבה  חסרים לנו ,שהבית חרבכ .שאנו נוהגים בימים אלו

אין , מלך ונביאאין , כהן גדולאין ,  אין קרבנות.דברים

,  שחסרים לנוחשוביםאבל אחד הדברים ה, אורים ותומים

 . לנו תורה ברורההחסרהוא ש, ותאבל עלישאנו צריכים להו

אמנם . יושבת במקום אחד ופוסקת הלכהשסנהדרין גדולה 

 אבל כבר לא ,סנהדרין המשיכה לנהוג גם אחרי החורבןה

תה להם הקדושה של  לא הי.בדיני נפשותיכלו לפסוק 
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 אנו צריכים להתפלל .המקדש שיוכלו לפסוק בדיני נפשות

 אם .נוכל לשמוע מפי הרבש, רין למקומהשתחזור הסנהד

 ל וחומר ק,מע מפי התלמידואינו דומה השומע מפי הרב לש

 צריך .הסנהדריןה שומע מפי הרב לשומע מפי שאינו דומ

תהיה תורה ברורה במוקם ש, להתפלל שהסנהדרין תחזור

יחד עם כל שאר . תהיה סנהדרין בלשכת הגזיתש, אחד

  . והקרבנותהמקדש, ונהכה, נבואה,  מלך מבית דוד,הדברים

 ממההרי , שאנו כה מרגישים את חסרונו, המקדש עצמו

 שבקדש , נבעה מכךקדושת המקדש? ו שלנבעה הקדושה

 בו וא הי של,אפילו בבית שני. מונחים הלוחותהיו הקדשים 

 שאפשר היה לעבוד בו את ראאומרת הגמ, ארון ולוחות

ִכֶּפר וְ "בה  רק מפני שנאמר,  בקדש הקדשיםכ"העבודות יו

 מקום המקודש לקודש - )לג, ויקרא טז( "ֶאת ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש

,  משמע.)י שם"רש(  מקודש לארון,כלומר .)ב, מנחות כז(

מהיותו מקום המקודש נבעה קדושתו של קודש הקדשים ש

וקדושת . 10גם אם הארון אינו נמצא שם בפועל, לארון

מהיותו נובעת  קדושת הארון -? ממה היא נובעתהארון 

ומקומו , )טז, שמות לב(" ִמְכַּתב ֱאלִֹקים"שהן , לוחותלמקום 

. )י שם"כו ורש, דברים לא' עי( של ספר התורה שכתב משה רבינו

 כולם יונקים -המזבחות והכלים וההיכל והעזרות ש, נמצא

שהם , את קדושתם מן התורה והלוחות שבקודש הקדשים

עיקר : "ומה תרן בפרשת"כפי שכתב הרמב, שעיקר המקד

  .11"שהוא הארון, הוא מקום מנוחת השכינה, הֵחפץ במשכן

שהתורה תהיה , צריכה להיותהתפילה שלנו , ממילא

זלזול שלא יהיה , שלא יהיו פרצות בתורה, המנהיגה שלנו

ועוד , שלא יחליטו על תחבורה ציבורית בשבת, בתורה

 כמובן יחד, ותלקיים תורה ומצויתחילו לם וכ, דברים דומים

תהיה גאולה שלמה וש, ו צריכיםים שאנרעם שאר הדב

  . אמן,במהרה בימינו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

ב העת מאמרו של הרב בענין זה פורסם בכת[. בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1
ובו מחקרים וסקירות , )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י "כתב עת זה יוצא לאור פעם בשנה ע. ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  ]. אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזב

  ).כב, שם ג" (יָראּוםלֹא ִּת  "⇔) כא, דברים א" (ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת: "א"הקשר בפרשת דברים שציין אליו הרב שליט
  :קשרים נוספים

  ).כ, שם ג" (ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ...ַלֲאֵחיֶכם' הַעד ֲאֶׁשר ָיִניַח  "⇔) א, שם א" (ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל "
 ...ֵאַלי ַאל ִּתיָרא אֹתֹו' ה ַוּיֹאֶמר ...ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו "⇔) ד, שם א" ( עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְוֵאת...ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי"

  ).ב- א, שם ג" (ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי
" ֱאלֵֹהיֶכם ִלְׁשֵני ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה' הֵעיֶניָך ָהרֹאֹת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה  "⇔) ד, שם א" (ג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְוֵאת עֹו...ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי"
  ).כא, שם ג(
  ).יז, שם ג" (ָים ָהֲעָרָבהְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל ִמִּכֶּנֶרת ְוַעד  "⇔) ז, שם א" (ָּבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים"
  ).יז, שם ג" ( ֱאלֵֹהיֶכם ָנַתן ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה'ה "⇔) ח, שם א" ( ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ,ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ"

  :נתייחס גם לפרשות של תקופת בין הזמנים, בגלל חופשת בין הזמנים
ה "הקב). [ט, שם ז" (ְלאֲֹהָביו ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד "⇔) כו, דברים ג" (ִּבי' הַוִּיְתַעֵּבר : "א"תחנן שציין אליו הרב שליטהקשר בפרשת וא

  ].שם שמור להם שכרם, ב"כדי להביאו לחיי עוה, ז"משלם לצדיק את ענשו בעוה
  :קשרים נוספים

אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת , שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטוביםפ "אע . לשון מתנת חנם:י"רש) [כג, שם ג" (ָוֶאְתַחַּנן"
  ].ממעטין עצמכם: י"רש) [ז, שם ז" (ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט "⇔] חנם

 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ...ֻחִּקיםְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת הַ  "⇔] רב טוב הצפון לך, הרבה מזה שמור לך: י"רש) [כו, שם ג" (ֵאַלי ַרב ָלךְ ' הַוּיֹאֶמר "
  ]. ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם- היום לעשותם : י"רש). [יא, שם ז" (ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם

  ).א, שם ז" (יָך ֶאל ָהָאֶרץקֶ ֱאלֹ' הִּכי ְיִביֲאָך  "⇔) כה, שם ג" (ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה"
  ].אל תתן להם חנייה בארץ: י"רש) [ב, שם ז" (לֹא ְתָחֵּנם "⇔) כה, שם ג" (ְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבהֶאְעְּבָרה ָּנא ְואֶ "
  ).ד, שם ז" (ִּכי ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים "⇔]  ונצמדתם לעבודה זרה:י"רש) [כט, שם ג" (ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור"

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .דוכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלב
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ְלַמַען  "⇔) יב, דברים ז" (ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ יָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד קֶ ֱאלֹ' הְוָׁשַמר : "א"הקשר בפרשת עקב שציין אליו הרב שליט
  ).כא, שם יא" (ַלֲאבֵֹתיֶכםַלֲאבֵֹתיֶכםַלֲאבֵֹתיֶכםַלֲאבֵֹתיֶכם' ' ' '  ה ה ה הֲאֶׁשר ִנְׁשַּבעֲאֶׁשר ִנְׁשַּבעֲאֶׁשר ִנְׁשַּבעֲאֶׁשר ִנְׁשַּבעִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה 

  :קשרים נוספים
  ).יד, שם יא" (ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ  "⇔) יג, שם ז" ( ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ , ְּפִרי ַאְדָמֶתךָ ...ּוֵבַרךְ "
  ).טז, שם יא" ( ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם "⇔) טז, שם ז" (ְולֹא ַתֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם"
 ִויִרְׁשֶּתם ּגֹוִים ,ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם' הְוהֹוִריׁש  "⇔) יז, שם ז" (ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשם"

  ).כג, שם יא" (ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּכם
  ).כה, שם יא" (יֶכם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץקֵ ֱאלֹ' הַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן  "⇔) יח, שם ז" (לֹא ִתיָרא ֵמֶהם"
  ).כה, שם יא" (לֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ִּבְפֵניֶכם "⇔) כד, שם ז" (לֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְּבָפֶניךָ "

שם " (ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרךָ  "⇔) ה, דברים יב" (ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמהְלִׁש : "א"הקשר בפרשת ראה שציין אליו הרב שליט
  ).טז, טז

 ְּכִבְרַּכתְּכִבְרַּכתְּכִבְרַּכתְּכִבְרַּכת , ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו...יךָ קֶ ֱאלֹ' ה ְיָבֶרְכךָ ְיָבֶרְכךָ ְיָבֶרְכךָ ְיָבֶרְכךָ ִּכי  "⇔) כז-כו, שם יא..." (ַהְּבָרָכהַהְּבָרָכהַהְּבָרָכהַהְּבָרָכה ֶאת , ּוְקָלָלהְּבָרָכהְּבָרָכהְּבָרָכהְּבָרָכהְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום : "קשר נוסף
  ).יז- טו, שם טז" (יָך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלךְ קֶ ֱאלֹ' ה

  ).יב, שם טז" (ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה "⇔) כז, שם יא" (יֶכםקֵ ֱאלֹ' הֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות : "קשר נוסף
  .)ש"וע. ן"רמב(כשישבנו לרגלי הר סיני . 2
ולא ציין בדבריו שיתרו חותנו הוא , למה לא אמר כאן משה דבר בשם אומרו, שכתב שלשה טעמים אפשריים) יח, דברים א(ן "רמב' ועי. 3

  .זה שנתן לו עצה זו
ג "ק פ"מו' ירו(פ שאבל אסור בלימוד תורה "אע,  מותר לו ללמוד גם בזמן שהוא ָאֵבל-" להוט אחר התורה"דמי שהוא , בירושלמי מובא. 4

אם היה להוט אחר התורה ", "ערוך השולחן"ובטעם ההיתר כתב בעל . אך כתב דלא הביאוהו הפוסקים, )ד"שפ' ד סי"יו(י " והביאֹו הב.)ה"ה
 ולכן לא . ונחשב כקצת סכנה, כמו כן הוא להוט אחר התורה, ואם לא יתנו לו יאחזנו בולמוס ויסתכן,ב כשהוא להוט אחר איזה מאכלעֵ רָ כמו הָ 

עד שאם לא , כ בתורה"שיש מצב שאדם יהיה דבוק כ, פ חזינן"ועכ). ג"ש שם ס"ערוה" ( משום דלא שכיח זה כלל בזמננו,הביאו הפוסקים
ואולם יש . ["כמיתה חשובין -חיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד "כי .  הוא נחשב אצלו כקצת סכנה-יוכל ללמדה במשך כמה ימים 

ולא , ואצל אדם זה הבטלה מלימוד יש בה צער גדול, להצטעראך אינו חייב , להתענגמשום שלאבל אסור רק , שפירשו שטעם ההיתר הוא
  ].ולכן הותר לו ללמוד, רק מניעת תענוג

שכל זמן שברוך "', וכן אמרו בגמ [.י"גדולה עוד יותר מהחובה לגור בא, שהחובה לגור במקום תורה, )ג"ג אגרת ס"ח(א "אגרות חזו' עיו. 5
 ועדיין , שהגלה גלות צדקיהו, עם ישראלה"בצדקה עשה הק", וכן אמרו). י שם"רש' ועי. ב, מגילה טז" (לא הניחו עזרא ועלה,  נריה קייםבן

שמיהר והחריב ביתו כדי להגלות ,  וזו היא צדקה; יהויכין קדמה לגלות צדקיהו אחת עשרה שנהשגלות", ) א,גיטין פח" (גלות יכניה קיימת
י "רש" ( לפי שרוב חכמי התורה גלו עם יכניה, שילמדו תורה לאלו הגולים אחריהם, בעוד שחכמי גלות יכניה קיימין,קיה לבבלדורו של צד

העמק "' ועי]. כדי להושיב את בני יהודה בבבל בקרבת גדולי התורה שהיו שם, ה את חורבן הבית ואת גלות יהודה"הרי שהקדים הקב). שם
  . עבור בני גד ובני ראובן מה עשה משה רבינו כדי לתקן במעט בעיה זו,שבאר) טז, דברים ג" (דבר
כשישראל , היתה לאחר מלחמת סיחון ועוג, י"שיבטל את הגזרה שגזר עליו שלא להכנס לא' שתפלת משה לה, ן שכתבו"י ורמב"רש' עי. 6

, )שם(ן "אבל לפירוש ראשון ברמב). ["הנכון" ן שהוא"וכתב עליו הרמב. ן שם בפירוש שני"ורמב, כג, דברים גי "רש(היו כבר בעבר הירדן 
  )].יב- א, במדבר כ' עי(כשעוד היו במדבר צין , תפלת משה היתה מיד לאחר שנגזרה עליו הגזרה

י "כדי לחבב את א, י"להכנס לא' שמשה סיפר לישראל על תפלותיו הרבות לה, שכתבו) ג, שם(ן "ורמב) כד, דברים ג(ע "גם אב' ועי. 7
  .)ן"רמב(וכדי להוכיחם , )ע"אב(ם בעיניה

  .ולא קודם, משמעו שבכוונה עשה זאת דוקא עכשיו" אז". 8
ל כבר "הרי חז. לגבי התוצאות הקשות שעלולות לנבוע מהחלטתם, יתכן שיש בה רמז לבני גד ובני ראובן, גם פעולה זו גופא, ובאמת. 9

ובעבר הירדן יש רק ,  שבטיםתשעההרי בארץ ישראל יש ? ש גם בעבר הירדןוַכמספר הזה י, למה בארץ ישראל ישנן שלש ערי מקלט, שאלו
ים וחצי שכיחי ) שבעבר הירדן(בגלעד  "- עונה הגמרא ואומרת ? ומדוע יש צורך באותו מספר של ערי מקלט בשני המקומות,  שבטיםשַנ

למה באמת היו שם ). וצח במזיד בורח לפעמים לעיר מקלטשכן גם ר(לכן צריך שם יותר ערי מקלט ,  יש שם יותר רוצחים.)ב, מכות ט(" רוצחים
הרי שגם עצם הבָדַלת ערי המקלט בעבר הירדן היא סוג של תוכחה לבני גד . הריחוק ממרכזי התורה ומן הסנהדריןאולי בגלל ? יותר רוצחים

  ).ו"מסעי תשס-ותא לפרשת מט"על פי שיחת הרב שליט(ובני ראובן על החלטתם לשבת בעבר הירדן ולא בארץ ישראל 
י "רש' עי(אינו נמצא לא בקודש הקדשים ולא בירושלים כשאפילו , בכל מקום שבו הוא נמצא" מקדש"מקום הארון נקרא : וכן להפך. 10

ע "אב' ועי). א, שם(וברבינו חננאל ) ב"ריש ע' דף ב(עירובין '  עי- " מקדש"וגם הארון עצמו מצינו שנקרא ). כו,  יהושע כד- ק ומצודות "רד
  ).כא, במדבר י(

 ללוחות הנעשהשהוא המשכן "לפי , )כא ובמקומות נוספים, שמות לח" (משכן העדות"שהמשכן נקרא , ן"ובפרשת פקודי באר הרמב. 11
י "וזה דלא כרש) [שם(י "וברש) טו, במדבר ט( וכן משמע בפסוק . עבור לוחות העדות-  של המשכן היתה עשייתושכל , משמע". העדות

, עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל"כי הוא , "משכן העדות"שהמשכן נקרא , שבאר) כא, שמות לח(י בפרשת פקוד
  ."]שהרי השרה שכינתו ביניהם


