
  י''ט סיון התשע''ב                                           251בס''ד                                                        גליון מס' 
  

  
  

''ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה' 
  לכם''

כאן, משלא ידע משה לפסוק בעצמו, ואמר להם 
להמתין עד שישמע את התשובה, נחשב לו הדבר 
לשבח, כסימן לגדלותו, שהיה ''כתלמיד המובטח 

  לשמוע זאת מפי רבו''. 
לעומת זאת, בפרשת פנחס, בבנות צלפחד, על 
''ויקרב משה את משפטן לפני ה'', אומר רש''י 

וכאן נפרע על שנטל עטרה ''נתעלמה הלכה ממנו, 
  אשר יקשה מכם תקריבון אלי''. לומר ''והדבר 
  מה ההבדל?

  
רבינו בחיי, וביאר שהענין הוא מפני שדין  עמד בזה

ירושת הבת במקום שאין בן הוא דבר התלוי 
קדים את הבנות לשאר יורשי בסברא, שראוי לה

האב במקום שאין בנים, ואף אותן האומות שאין 
להם תורה מן השמים מורין כן, ומסכימים מדעתם 

קודמים  –אם בן אם בת  –שיוצאי יריכו של אדם 
לירושה, וכיון שנתעלם ענין פשוט כזה ממנו, נחשב 

  לו הדבר כעונש. 
מניסן  מה שאין כן דין הפסח לגבי דחיית הטמאים

לאייר, דבר שצריך קבלה הוא, ואינו תלוי בסברא 
שנחליף חודש זה בחודש זה, ולכך לא נחשב לו 

  כעונש, אלא להיפך, כסימן לגדולותו!
  רבינו בחיי

  
''דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה 

  טמא''
יש להעיר שבג' מקומות מצאנו שנענה המקום 
לבקשות הנוגעות לדינא, ובשנים היתה התשובה 
בלשון דומה. בענין בנות צלפחד נאמר בפרשת 
פנחס ''כן בנות צלפחד דברות'', וכן בסוף פרשת 

', ולעומת זאת מסעי נאמר ''כן מטה בני יוסף דברים'
  לא נאמר כאן ''כן הטמאים לנפש דוברים''.

  
ונראה פשוט, דהרי בשניים הראשונים הוסכם 
לדבריהם, הן אצל בנות צלפחד שביקשו ''תנה לנו 
אחוזה'', והן אצל מטה בני יוסף שרצה שלא יגרע 
מנחלתם. ודבריהם התקבלו כבקשתם, ולכן נאמר 

  כן הוא.''כן'' הם דוברים, כלומר כמו שאמרו 

אבל בענין פסח שני, הרי בקשתם היתה ''למה נגרע 
לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני 
ישראל'', אמנם לא הוסכם לבקשתם להקריב 
במועדו, והיינו בי''ד ניסן בתוך בני ישראל, אלא 
שניתן להם זמן אחר, ובנפרד מבני ישראל, וממילא 

  דוברים. פשוט שלא יתכן להשיבם בלשון ''כן'' הם
  אז ישיר

  
''ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו 

  במדבר והיית לנו לעיניים''
תימה היא, מה היה חסר להם כדי להנחותם הדרך, 
שעה שמוקפים הם בענני כבוד, משה ואהרן 
מנהיגיהם, לצידם שבעים זקנים, ושכינה שרויה 
ביניהם. לשם מה נזקקו איפה ליתרו, שאמר לו משה 

  ?'ו לעיניים'''והיית לנ
  

אכן האמת היא, שלשם הכוונת דרכו של אדם, 
מלבד השפעת הצדיקים הגדולים והשלימים, ישנה 
חשיבות מיוחדת לדוגמא אישית של אדם אשר בנה 

  את אישיותו, והכריע את מצבו במו ידיו. 
חילוק גדול ישנו בין אדם שנתגדל והגיע למה 

ם לו שהגיע, מכח מורים שעומדים על  גביו ואומרי
  ''גדל'', ובין מי שעלה ונתעלה למדריגתו מעצמו.

הגם  –יתרו מעלה גדולה היתה לו על פני האחרים 
את הכח בהראותו  –שרחוק היה ממדריגתם הנעלה 

הטמון בלב האדם, להתנער ממצבו השפל, להתגבר 
לכך להתעלות ולהיות לאיש,  וחותיו שלועל הכל, ובכ

''אל נא תעזב אתנו...והיית לנו ביקשו משה 
  .לעינים''

  רבי אליהו מאיר בלוך
  

''וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד 
מתנבאים במחנה ויען יהושע בן נון משרת משה 

  מבחריו ויאמר אדני משה כלאם''
וצריכין להבין כוונת יהושע בזה, מפני מה אמר 

  ''אדני משה כלאם''?
  

ה מצינו כשהוכיח שמואל לשאול במלחמת עמלק, הנ
אמר לו ''קרע ה' את ממלכות ישראל מעליך ונתנה 



ם נצח ישראל לא ישקר ולא וג לרעך הטוב ממך
  ינחם''.

וצריכין להתבונן דהלא דעת לנבון נקל, דהמדבר 
לפני המלך, צריך לשקול היטב דבריו בפלס, לבל 
ירבה אף מילה א' יתירה, ואם כן מה זה שאמר לו 
''ונתנה לרעך הטוב ממך'' דבר שלא שייך כלל 

, לא לנבואתו, רק לזרות מלח על פצעיו הנאמנים
הווה ליה למימר רק ''קרע ה' את ממלכות ישראל 

  מעליך'' ותו לא?
  

הנה ידוע שעל פי הדין אין לקבל את האדם 
בתשובה, אחרי שכבר חטא ועבר על פי ה' והעבירה 
כבר נעשית מה תועיל החרטה על זה, אם כבר הרג 

  את הנפש או בא על הערוה?
רק מצד החסד שנחשב עקירת המחשבה והרצון 

רת המעשה, ואם כן אין זה כי אם כשאין בזה כעקי
רעה לחבירו, משא''כ כשיש רעה לאחר על ידי זה, 
אין ראוי שתועיל התשובה, וזהו שאמר שמואל 
לשאול, שלא תועיל תשובה כלל שתחזור המלוכה 
אליו, כיון שכעבר ניתנה המלכות לאחר, אם כן ''גם 
נצח ישראל לא ישקר'', אף שתעשה תשובה, כיון 

צא מזה רעה לרעך שהרי כבר נתן לו הקב''ה שת
  את המלוכה.

וזה הענין היה גם כן כוונת יהושע פה, כששמע 
נבואת אלדד ומידד, דמשה מת ויהושע מכניס, היה 

הגזירה על  תירא שמא בשבילו לא תוכל להשתנו
משה, שלא תיגרם רעה מזה אליו, כנ''ל גבי שאול, 

ה, כדי לזאת מיהר וגילה דעתו שמסרב הוא בשרר
שמצידו תוכל להתבטל הגזירה על משה, וישאר 

  משה בחיים, לכן הזדרז ואמר ''אדני משה כלאם''.
  קהלת יצחק

  
בן נון..ויאמר אדני משה כלאם...ויאמר  ''ויען יהשע

  לו משה המקנא אתה לי''
קנים שבאותו הדור אמרו פני משה חז''ל אמרו ''ז

אוי לאותה בושה כפני חמה פנה יהושע כפני לבנה, 
  אוי לאותה כלימה''.

יש לפרש על פי אגדת חז''ל שהלבנה טענה: אי 
א', אבל החמה אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר 

לא היה איכפת לה דבר זה, ואף היתה מרוצה 
  שיתשמשו שניהם בכתר אחד. 

והנה יהושע היה בבחינת לבנה, כי בשעה שראה 
אלדד ומידד מתנבאים במחנה אמר ''אדני משה 
כלאם'', אבל משה רבינו היה כמו החמה ואמר ''מי 

  יתן כל עם ה' נביאים''.
ם שבאותו הדור אמרו פני משה וזהו שאמרו: '''זקני

  כפני חמה, פנה יהושע כפני לבנה''.
  ליקוטי בשמים

  

תאם אל משה ואל אהרן ואל מרים פ''ויאמר ה' 
  צאו שלשתכם''

וכתב הרמב''ן: וטעם ''פתאם'' שלא היה בעת ההיא 
נותנים לבם ומתכוונים לנבואה, ולכבוד משה בא 

פתאם'', על דעת להם מבלי הזמנה לדבר, כי ''
המפרשים, דבר שלא עלה על לב, מגזירת ''פתי''... 

'', ו''פתאם'' ענין מהירות אבל אונקלוס אמר ''בתכיף
הוא, ו''פתאים'' הם הנמהרים ביותר, שאין להם עיון 
בדבר ולא עצה כלל... והוא כמו ''פתי'' מלשון 

  ''פתאום''.
פתי'' גילה לנו בזה הרמב''ן סוד גדול, אנו מפרשים ''

מי שאין בו דעת, אך הרמב''ן מפרש כי ''פתי'' הוא  –
אדם נמהר, שאינו שוקל בדעתו ואינו מתבונן בעיון 

  על כל דיבור או מעשה, בטרם ידבר או יעשה.
מכאן למדנו לב' הצדדים: אם אדם מתבונן בדבריו 
או במעשיו, הרי הוא פיקח לכל דבריו, אך אם אינו 

יהיה החכם ביותר, הרי באותה שעה מתבונן, ולו גם 
  !תחילהבמחשבה  –הוא! סוף מעשה פתי  –

  רבי לייב חסמן
  

''ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא 
שבעת ימים מחוץ תכלם שבעת ימים תסגר 

  למחנה ואחר תאסף''
  ''ירק ירק''? לשוןל המה ענין של אביה כאן ולמה כפ

  
ונראה לומר על פי ביאור רש''י על הפסוק ''וילך איש 
מבית לוי ויקח את בת לוי'', שהיה פרוש ממנה מפני 

''וילך'' שהלך בעצת  וגזירת פרעה וחזר ולקחה, וזה
בתו שאמרה לו ''גזירתך קשה משל פרעה'', לכאורה  
קשה על מרים הצדקת כיצד דיברה כך אל אביה, 

  ו?והרי היא היתה מחוייבת בכבוד
ברי תורה, ואז שאביה עובר על דאלא שחשבה 

כי סברה  כתוב בתורה. מותר לומר, אבא כבר
שעדיין לא קיים המצוה הראשונה, וכבית שמאי 
שסוברים שיש צורך בב' זכרים דווקא, ואילו אז לא 
היה לעמרם אלא בן ובת בלבד והם אהרן ומרים. 

משה על שפירש ה על רה סראבל עכשיו שדיב
כבר שני בנים, התעורר  מאשתו, אף שלמשה היו

  נגדה גם החטא הראשון שזילזלה בכבוד אביה.
  רבי יחיאל מאיר מאוסרובצה

  

  שבת שלום!
  

  רפואה שלימהליוצא לאור 
  מזל נ''יהרב יואל בן 

  :לכל ענייני העלון נא לפנות במייל ל

kosssover@gmail.com 
   


