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ובירכם  ישראל  את  אהב  רבינו  משה 
ושלא  למות  לו  גרמו  אע"פ שהם 

ישראל לארץ  להכנס  יוכל 

לפני  בנ"י  את  כו'  משה  ברך  אשר  הברכה  "וזאת 
הפסוק  כל  נכתב  צורך  לאיזה  האוה"ח  ושואל  מותו" 
את  בירך  שמשה  מבואר  הפסוקים  בהמשך  שהרי  הזה 
ניתנו לישראל  וגם מתבאר שם שהברכות הללו  ישראל 
הדגישה  טעם  מאיזה  ביאור  צריך  וא"כ  מותו  לפני 

ישראל. את  בירך  רבינו  שמשה  הזה  הענין  את  התורה 

את  לשבח  מתכוון  שהפסוק  א)  (לג  האוה"ח  ומתרץ 
משה ולהראות לנו קצת מגדלותו של משה רבינו שהרי 
א"י  לתוך  להכנס  נפשו  כלתה  וגם  נכספה  רבינו  משה 
לא  ואעפ"כ  תפלות  תקט"ו  זה  על  משה  התפלל  ולכן 
זכה משה להכנס לא"י, וכל זה נגרם לו ע"י כלל ישראל 
משה  זכה  לא  במרגלים  ישראל  שחטאו  החטא  שבגלל 
(א  דברים  בפרשת  האוה"ח  שביאר  [וכמו  לא"י  להכנס 

לז)].

ובנוסף לזה הרי שגם גזירת המיתה שנגזרה על משה 
המרגלים  בחטא  ישראל  שחטאו  החטא  מצד  לו  נגרמה 
הי'  אז  במרגלים  חוטאים  ישראל  היו  לא  אם  שהרי 
באוה"ח  [כמבואר  לעולם  חי  והי'  א"י  לתוך  נכנס  משה 
(בסוף פרשת  והרי מבואר במדרש רבה  (כ  ח)]  במדבר 
ואעפ"כ  בחיים  להשאר  נתאווה  שמשה  הברכה)  וזאת 
למות  עליו  נגזר  אלא  בחיים  להשאר  יכול  משה  הי'  לא 

ישראל. שחטאו  החטא  בגלל 

טינא  שום  איזה  למשה  שהי'  לומר  מקום  הי'  ולפי"ז 
בלבו על ישראל שהרי אע"פ שמסר משה נפשו עליהם 
מ"מ הם מנעו ממנו השגות רוחניות נשגבות עי"ז שהם 
הכתוב  בא  ולכן  לא"י  מלהכנס  ועיכבוהו  למות  לו  גרמו 
כלל  על  בלבו  הקפדה  שום  למשה  הי'  שלא  לנו  לומר 

ישראל.

דרגה  דרגות  ב'  בזה  שיש  להסביר  האוה"ח  וממשיך 
או  שנאה  שום  משה  בלב  היתה  שלא  הוא  הראשונה 
השנייה  והדרגה  ישראל,  כלל  כלפי  ריחוק  של  הרגשה 
לו  גרמו  ישראל  שכלל  שאע"פ  הוא  ביותר  והמעולה 

בלבו  נתמעטה  לא  מ"מ  הללו  הרעים  הדברים  כל  את 
נתקטנה אהבתו  ולא  לישראל  לו  הרגשת הקורבה שהי' 
בקרבו  בערה  עדיין  אלא  שהוא  אופן  בשום  לישראל 
דרגה  באותו  בדיוק  קדשים  צאן  לישראל  העזה  אהבתו 
לו  גרמו  שהם  לפני  להם  אהבתו  היתה  שבו  ושיעור 

בחו"ל. למות 

כו'"  הברכה  "וזאת  באומרה  התורה  כוונת  וזהו 
את  משה  שבירך  זה  ענין  להדגיש  רוצה  שהתורה 
הברכה  וזאת  פרשת  שבתחילת  הללו  בפסוקים  ישראל 
ישראל  משום שבפסוקים שבסוף האזינו מבואר שכלל 
יוכל להכנס לא"י  גרמו למשה למות במדבר ושהוא לא 
[שהרי כתוב שם "ומת בהר" "ושמה לא תבוא" והטעם 
קדש"  מריבת  במי  כו'  מעלתם  אשר  "על  משום  הוא 
ממנו  מנע  מריבה  מי  של  שהחטא  מבאר  והאוה"ח 
ישראל]  שחטאו  המרגלים  חטא  מצד  רק  לא"י  להכנס 
הברכה  "וזאת  התורה  אמרה  משה  את  לשבח  כדי  ולכן 
נתמעטה  לא  לישראל  משה  שאהבת  מותו"  לפני  כו' 
גרמו  לברך אותם אע"פ שהם  ביכולתו  זה  הי'  ולכן  כלל 

של משה. גדלותו  לנו  נתבאר  ומזה  רבות  רעות  לו 

והמשובחת  המעולה  הברכה  היתה  ברכה  איזה 
האבות  שבירכו  הברכות  הי'  זה  האם  ביותר 

רבינו שבירך משה  הברכה  או  הקדושים 

אברהם  בניהם,  את  בירכו  הקדושים  האבות  הנה 
בירך  יעקב  וכן  יעקב  את  בירך  ויצחק  יצחק  את  בירך 
ברכה  וגרמו  הביאו  יחד  גם  הללו  הברכות  וכל  בניו  את 
ונוסף על זה מצינו שבפרשת וזאת  מרובה לכל ישראל. 
לפני  ישראל  את  בירך  רבינו  משה  שגם  מבואר  הברכה 
את  כו'  משה  בירך  אשר  הברכה  וזאת  וכמוש"כ  מותו 

ישראל. בני 

הקדושים  שהאבות  שידענו  אחרי  לשאול  יש  והנה 
איזה  המיוחדת,  ברכתם  את  אחד  כל  נתנו  רבינו  ומשה 
האם  חשובה  הכי  הברכה  היתה  הללו  מהברכות  אחד 
הברכה  היתה  הקדושים  מהאבות  אחד  של  הברכה 
את  משה  שבירך  הברכה  שמא  או  ביותר  החשובה 

ביותר. המעולה  הברכה  היתה  מותו  לפני  ישראל 



משה  של  שהברכה  א)  (לג  האוה"ח  לנו  ומבאר 
הברכות  מכל  יותר  ביותר  המעולה  הברכה  היתה  רבינו 
מבאר  ולפי"ז  לצאצאיהם,  הקדושים  האבות  שבירכו 
הברכה"  "וזאת  התורה  שכתבה  הטעם  את  האוה"ח 
משה  שברכת  לנו  לרמז  בכדי  שהוא  הידיעה  ה"א  עם 
בה"א  "הברכה  כתיב  ולכן  מעולה  הכי  הברכה  היתה 
המעולה  שהיא  התורה  מעידה  שעי"ז]  משום  [הידיעה 
והמשובחת יותר מכולן" [מכל הברכות שבירכו האבות], 

האוה"ח). (לשון 

על  חולק  שהגר"א  לומר  מקום  שיש  ואציין  [הערה: 
יעקב  את  יצחק  שבירך  שהברכה  וסובר  בזה  האוה"ח 
שבירך  הברכה  ולא  ביותר  המעולה  הברכה  הוא  אבינו 
חד  על  (בפירושו  הגר"א  ז"ל  דהנה  ישראל  את  משה 
גדיא) "כלל גדול אצלינו שכל הטובות שהיו ושיהיו עוד 
בין בעוה"ז ובין בעוה"ב את כולם ירשנו מאבותינו בעת 
כל  את  חסרנו  הברכות  ולולא  יעקב  את  יצחק  שבירך 

עכ"ל. לעשיו"  היו  והכל 

הגר"א הם  דברי  ציין שמקור  ובפירוש איפה שלימה 
יוסי אמר בוא וראה אם  ר'  דברי הזח"א (קמב.) שאמרו 
ח"ו בזמן ההוא הי עשו מתברך [מיצחק] אז לא ישלוט 
והבין  לעולם.  שולט  יעקב  הי'  לא   - לעלמין  יעקב 
בעוה"ב  ובין  בעוה"ז  שבין  הוא  הזוהר  שכוונת  הגר"א 
את  מקבל  הי'  לא  הוא  אם  כלל  שולט  יעקב  הי'  לא 

אבינו. מיצחק  הברכות 

האוה"ח  על  חולק  שהגר"א  לומר  נראה  הי'  ולפי"ז 
היתה  יעקב  את  אבינו  יצחק  שבירך  שהברכה  וסובר 
מהברכה  יותר  אפילו  שבעולם  חשובה  הכי  הברכה 
יש  ועדיין  מותו.  לפני  ישראל  את  רבינו  משה  שבירך 

בזה.] לעיין 

טובות מידות  בעל  בטבעו  הי' משה  האם 

פני  על  אשר  האדם  מכל  מאוד  ענו  משה  "והאיש 
את  לעצמו  וקנה  השיג  שמשה  מזה  מבואר  האדמה" 
מדת הענוה בדרגה נשגבה מאד, וברמב"ם (ה' יסודה"ת 
כל  בשאר  שגם  מבואר  פ"י)  סנהדרין  ופיהמ"ש  פ"ז, 
"ואין  הרמב"ם  כתב  שהרי  מאד  משה  נתעלה  המידות 
הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במידותיו 
הוא  אלא  בעולם  בדבר  עליו  מתגבר  יצרו  יהא  ולא 
נשאר  לא  רבינו]  [ומשה  תמיד  יצרו  על  בדעתו  מתגבר 
רב  בין  חיסרון  שום  לו  [הי']  ולא  כו'  קרעו  שלא  מסך 
למעט" הרי מבואר לנו מדברי הרמב"ם שמשה הי' בעל 
של  שמץ  שום  בו  נשאר  שלא  עד  מאד  טובות  מידות 

טוב. נעשה  כולו  כל  אלא  רעה  מידה 

המידות  בהשגת  משה  הצלחת  האם  לשאול  ויש 
נבע מצד טבעו הטוב שמכיון שהי' למשה  טובות הללו 
עד  המידות  במעלות  לעלות  הצליח  לפיכך  טוב  טבע 
מכל  יותר  הענוה  מדת  את  וקנה  השיג  שהוא  כך  כדי 
הי' טבעו של  לא  או שמא  פני האדמה  על  האדם אשר 
נגד  ללחום  משה  הוצרך  אלא  זה  על  לו  מסייע  משה 

הללו. המעלות  את  להשיג  כדי  ויצרו  טבעו 

בתיקון  א) שיסוד הצלחת משה  (לג  האוה"ח  ומבאר 
היראת  מצד  אלא  הטוב  טבעו  מצד  נבע  לא  המידות 
משה  הי'  לא  בלבד  שלו  הטבע  מצד  אבל  שלו  שמים 
הללו  הנשגבות  המעלות  את  ולקנות  להשיג  מצליח 
שהוא זכה לקנות בענין תיקון המידות אלא כל הצלחתו 
תיקון  על  התמידית  עבודתו  מצד  הי'  המידות  בתיקון 

מידותיו.

במידות  התעצמו  כל  "כי  הקדוש  האוה"ח  לשון  וזה 
מאלוקיו  יראתו  לצד  אלא  היו  לא  לו  הידועות  טובות 
משה  האיש  והן  כו'  הדבר  אל  מסייעו  טבעו  שהי'  לא 
בכל  [פ'  בכולן  והי'  מטבעו  ענו  שהי'  לחשוב  מקום  יש 
המידות, טוב מצד] טבעו ולזה העידה התורה עליו שכל 
[פ'  ירא"  כו' הי' לצד האלוקים הי'  התעצמותו ותגברתו 

שלו]. שמים  היראת  מצד 

מסכת  בסוף  התפא"י  דברי  ידועים  הנה  [הערה: 
דבריו,  על  קמאי  שצווחו  ומה  עז)  אות  (עי"ש  קידושין 
והנה האוה"ח הנ"ל לא כתב שהי' למשה טבע רע אלא 
כתב האוה"ח שהשגת מעלות המידות שהשיג משה לא 
מ"מ  אמנם  הטוב,  טבעו  של  הסיוע  באמצעות  לו  נקנו 
בעל  משה  שהי'  סובר  שהאוה"ח  לומר  שייך  בהחלט 

בטבעו. טובות  מידות 

ובאמת האוה"ח מבאר לנו שחז"ל הקדושים סוברים 
שמות  בפרשת  דהנה  מאד  טוב  טבע  למשה  שהי' 
הוא"  טוב  כי  אותו  ותרא  בן  ותלד  האשה  "ותהר  כתיב 
ודרשו חז"ל שכוונת הפסוק באומרו "כי טוב הוא" היינו 

מהול. נולד  רבינו  שמשה 

של  הזה  הענין  את  ב)  ב  (שמות  האוה"ח  ומסביר 
ודבר  הרע  בחינת  על  מורה  הערלה  דהנה  מהול"  "נולד 
הראשון  אדם  של  חטאו  ע"י  האנושי  במין  נתהווה  זה 
היינו  מהול  נולד  רבינו  שמשה  התורה  אמרה  ולכן 
הי' מסולק  כזה שהוא  וטהור  נולד במצב קדוש  שמשה 
שאמרה  במה  לנו  נרמז  וזה  הערלה  של  הרע  מבחינת 
הי' טוב כעין דוגמת  היינו שמשה  "כי טוב הוא"  התורה 
"טוב  אדה"ר  הי'  שאז  החטא  קודם  הראשון  אדם 



משה  של  מצבו  הי'  וכמו"כ  האוה"ח)  (לשון  מוחלט" 
מוחלט. טוב  הי'  לידתו שהוא  בשעת 

ולפי"ז מבואר שהאוה"ח לא סובר כשיטת הסוברים 
האוה"ח  אלא  מאד  רע  טבע  עם  נולד  רבינו  שמשה 

טוב. טבע  עם  נולד  רבינו  שמשה  סובר 

בפרשת  האוה"ח  מש"כ  ביאור  צריך  לפי"ז  אמנם 
מבואר  שמות  בפרשת  בפירושו  שהרי  הברכה  וזאת 
וא"כ  מאד  טוב  טבע  למשה  שהי'  סובר  שהאוה"ח 
משמע מזה שהצלחת משה בתיקון המידות נבעה מצד 
טבעו הטוב וא"כ איך כתב האוה"ח בפירושו על פרשת 
נבעה  לא  בתיקון המידות  וזאת הברכה שהצלחת משה 

הטוב. טבעו  מצד 

הוא  האוה"ח  שכוונת  ולומר  לתרץ  אפשר  ואולי 
מ"מ  בטבעו  טובות  מידות  בעל  הי'  שמשה  שאע"פ 
וכעין  המידות  בתיקון  מסייעו  שאינו  כזה  טבע  לו  הי' 
המלך  דוד  לענין  א)  לג  (דברים  האוה"ח  שכתב  מה 
שהאוה"ח כותב שם שדוד המלך הי' לו טבע חם ומהיר 
וכמו"כ  ולחטוא בשוגג  יותר קרוב לטעות  הי'  ועי"ז הוא 
שהי'  שאע"פ  רבינו  משה  לענין  הדרך  זה  על  לומר  יש 
שמסייעו  כזה  מסוג  טבע  לו  הי'  לא  מ"מ  טוב  טבע  לו 
לא  רבינו  שמשה  האוה"ח  כתב  ולכן  המידות  תיקון  על 
מידותיו  בתיקון  הצלחתו  לענין  הטוב  טבעו  ע"י  נסתייע 
ועיין בזה עוד.] נבע מצד היראת שמים שלו,  אלא הכל 

חטאי שאול  על  ד'  החמיר  למה 
דוד חטאי  מעל  יותר 

לו  ועלתה  באחת  "שאול  אמרו  כב:)  (יומא  בגמ'  הנה 
חטא  חטא  המלך  ששאול  לו"  עלתה  ולא  בשתים  דוד 
את  ממנו  והסיר  ד'  הענישו  הזה  החטא  ובגלל  אחד 
פעמים  ב'  חטא  שהוא  אע"פ  המלך  דוד  אבל  המלוכה 
זה  ודבר  חטאיו.  בגלל  מלכותו  את  איבד  לא  הוא  מ"מ 
צריך ביאור [וכמו שהקשה המהרש"א בשם המפרשים] 
משוא  וכי  שאול  על  והחמיר  דוד  על  ד'  הקיל  למה 
על  לו  ומוחל  לדוד  ח"ו  פנים  נושא  שד'  בדבר  יש  פנים 

עוונותיו. על  לשאול  מוחל  ואינו  עוונותיו 

ששאול  שאע"פ  א)  (לג   הקדוש  האוה"ח  ומבאר 
התחייב  מ"מ  חטאים  ב'  חטא  ודוד  אחד  חטא  חטא 
יותר  הי'  שדוד  משום  חמור  יותר  בעונש  ליענש  שאול 
מרוחק  יותר  הי'  ששאול  וכיון  משאול  החטא  אל  קרוב 
לו  נחשב  לפיכך  בחטא  נכשל  הוא  ואעפ"כ  החטא  מן 
ביותר  ד'  עליו  החמיר  ולכן  ביותר  חמור  כחטא  חטאו 
יותר  הי'  שהוא  כיון  דוד  אבל  המלוכה  מן  אותו  וסילק 

לו  נחשב  לא  לכן  לחטוא  עלול  ויותר  החטא  אל  קרוב 
ולא סילק  ולפיכך הקיל ד' עליו  חטאו כחטא חמור כ"כ 

חטאיו. בגלל  המלוכה  מן  אותו 

מטבעו  הי'  שאול  "כי  דבריו  את  האוה"ח  ומסביר 
ששגג  באחת  ולזה  לטעות  ומהיר  חם  הי'  ולא  מזוג 
דוד  של  כטבעו  הי'  שאם  כו'  המלוכה  ממנו  יצתה 
הי'  ששאול  דהיינו  ידות"  עשר  כדוד  עושה  הי'  אדמוני 
מרוחק מן החטא כיון שטבעו הי' טבע כזה שלא ממהר 
וא"כ  מאד  מתון  טבע  לו  הי'  אלא  דבר  שום  לעשות 
עצמיותו  מצד  ונבעה  שלימה  בידיעה  נעשית  שגגתו 
ראוי  הוא  שאין  נתברר  חטאתו  שע"י  ד'  החליט  ולכן 

ישראל. על  מלך  להיות 

ולכן  וחם  מהיר  טבע  לו  הי'  המלך  דוד  משא"כ 
לא  אבל  פעמים  ב'  ולשגוג  לטעות  לו  נגרם  זה  מצד 
מתוך  טעויותיו  נבעו  ולא  שלימה  בדיעה  שגגותיו  נעשו 
באותו  דוד  על  ד'  הקפיד  לא  ולפיכך  ומהותו  עצמיותו 
צורה ואופן שבו הוא הקפיד על שאול כיון שחטאי דוד 
ולכן  עצמיותו  מצד  ולא  והמהיר  החם  טבעו  מצד  באו 
ישראל  על  מלך  להיות  ראוי  עדיין  המלך  שדוד  ד'  קבע 

עולם. עד  וזרעו  דוד  אצל  המלכות  ותשאר 

האוה"ח  דברי  את  להסביר  כדי  כתבתי  זה  [כל 
וח"ו שיעלה על דעתינו מחשבה כזאת שכאילו  הקדוש 
של  החטאים  את  ולהסביר  לבאר  היכולת  את  לנו  יש 

המלך.] ושאול  המלך  דוד  כמו  העולם  צדיקי 

הנפלאה מדריגתו  את  השיג משה  איך 

ומסביר  האלוקים"  "איש  למשה  קראה  התורה  הנה 
האוה"ח (לג א) שכוונת תואר זה הוא שמשה הי' "איש 
זה  ודבר  כמוהו"  יקום  ולא  קם  שלא  לאלוקים  המיוחד 
סנהדרין  (פיהמ"ש  הרמב"ם  שכתב  מה  פי  על  מבואר 
וכי  כו'  האדם  מין  מכל  הנבחר  הי'  [משה]  "והוא  פ"י) 
המלאכותית  המעלה  עד  כו'  התעלותו  הגיע  ע"ה  הוא 
קרעו  שלא  מסך  נשאר  לא  המלאכים  במעלת  ונכלל 
שום  לו  נתערב  ולא  גופני  מונע  מנעו  ולא  ממנו  ונכנס 
שמשה  ברמב"ם  מבואר  בלבד"  שכל  ונשאר  כו'  חיסרון 
הגוף  עניני  נסתלק מכל  כ"כ עד שהוא  קידש את עצמו 
שכתב  במה  האוה"ח  כוונת  וזהו  מלאך  של  לגדר  ונכנס 
יקום  ולא  "איש המיוחד לאלוקים שלא קם  הי'  שמשה 
לרוחני  ונדבק  הגשמי  מן  נסתלק  דהיינו שמשה  כמוהו" 
באופן גדול כזה שלא השיג ולא ישיג שום אדם לעולם. 
המעלה  את  להשיג  משה  הצליח  איך  לשאול  יש  והנה 

הזאת. הגדולה  והדרגה 



ד'  את  עבד  רבינו  שמשה  שאע"פ  האוה"ח  ומבאר 
המדרגות  את  להשיג  יכול  משה  הי'  לא  מ"מ  כוחו  בכל 
אלא  בלבד  ד' שלו  העבודת  הנפלאות שהוא השיג מכח 
האופן היחידי שעל ידו הצליח משה להשיג את מדרגתו 
ידי כלל  הנפלאה של "איש המיוחד לאלוקים" היתה על 

ישראל.

ומה  בהם  שטרח  מה  "באמצעות  כי  האוה"ח  ומסביר 
הטובה  הנהגתו  מאמצעות  והמסתעף  מהם  שסבל 
דהיינו  האלוקים"  איש  ליקרא  זו  מדרגה  השיג  עמהם 
כלל  בשביל  טוב  מנהיג  להיות  משה  שטרח  זה  בגלל 
ישראל ועשה את כל מה שביכולתו לעשות כדי להיטיב 
עמהם וגם סבל משה את כל התרעומת והטענות שהיו 
להם עליו, על ידי זה הוא שזכה משה להשיג את דרגתו 

הנפלאה.

הפסוק  דברי  את  י)  (לד  האוה"ח  מפרש  זה  וכעין 
שם  וכתב  כמשה"  בישראל  נביא  עוד  קם  "ולא  שאומר 
נבואתו  השגת  שכל  רמז  בישראל  "ואומרו  האוה"ח 
שהיו  מהשנים  ולמד  צא  ישראל  באמצעות  היתה 
בזכותם  שרק  היינו  ד'"  עמו  נדבר  לא  נזופים  ישראל 
המיוחדת  מדרגתו  את  להשיג  משה  זכה  ישראל  של 
של "פה אל פה אדבר בו" שד' דיבר אליו באספקלריא 

ל:]. בתענית  ורש"י  קכא:  ב"ב  ברשב"ם  [ע'  המאירה 

האוה"ח  בשם  מש"כ  את  לבאר  יש  ולפי"ז  [הערה: 
אע"פ  ובירכם  ישראל  את  אהב  "משה  של  בקטע 
ישראל"  לארץ  להכנס  יוכל  ושלא  למות  לו  גרמו  שהם 
ישראל  על  משה  הקפיד  שלא  לזה  השיכלי  שההסבר 
וכל  הנשגבה  שמעלתו  והבין  ידע  שמשה  משום  הוא 
ולכן על  ניתנו לו בזכותם של ישראל  השגותיו הנוראות 
ישראל  על  להקפיד  מוצדק  טעם  שום  לו  אין  סברא  פי 
כיון שרק באמצעותם השיג משה את מעלתו הנשגבה.

ולפי"ד האוה"ח הנ"ל יש לבאר את דברי רש"י בספר 
כתיב  יהושע  של  המינוי  בשעת  דהנה  יט)  (כז  במדבר 
אותו  וצויתה  כו'  אותו  והעמדת  כו'  משה  אל  ד'  ויאמר 
עליהם  אותו  שתמנה  היינו  וצויתה  ופרש"י  לעיניהם" 
וכמוש"כ בתרגום אונקלוס "ותפקד יתיה", ומוסיף רש"י 
מנת שתקבל  על  הם  סרבנים  הם  "דע שטרחנים  וכותב 

עליך".

דברי  עומק  את  להבין  נוכל  הנ"ל  האוה"ח  ולפי"ד 
כלל  על  ממונה  להיות  ליהושע  שא"א  שכתב  רש"י 
טרחם  את  עצמו  על  לקבל  יסכים  הוא  אא"כ  ישראל 

ישראל. של  וסבלם 

וביאור הדברים הוא שיהושע נבחר להיות ממונה על 

מכל  מעולה  הכי  האדם  הי'  שהוא  זה  מצד  ישראל  כל 
כל  שורש  הי'  שמשה  שם  האוה"ח  [וכמוש"כ  ישראל 
הנשמות של כלל ישראל ויהושע הי' שורש כל הרוחות 
יהושע  של  הזאת  ההתעלות  אמנם  ישראל]  כלל  של 
עצמו  על  לקבל  יסכים  שהוא  הזאת  בהסכמתו  תלויה 
שהצלחתו  משום  ישראל  של  וסבלם  טרחם  את  לסבול 
הזכות  באמצעות  רק  לו  באה  ישראל  של  המנהיג  של 

ישראל. כלל  של 

ממונה  להיות  יהושע  את  משה  שמינה  בשעה  ולכן 
הזה  שהמינוי  לו  לומר  משה  הקדים  ישראל  כלל  על 
תלוי  ישראל,  של  המנהיג  להיות  יהושע  שמתמנה   -
משום  ישראל  של  טרחם  את  לסבול  יהושע  בהסכמת 
ותתקיים  תיכונן  לא  הזאת  והקבלה  ההסכמה  שבלי 
ממדרגתו  יהושע  יפול  אלא  אצלו  יהושע  של  מעלתו 
מלהיות  אותו  ויסלק  מנהיגותו  את  ממנו  ד'  ויטול 
זה  דבר  לפרט  משה  הקפיד  ולכן  ישראל  כל  על  ממונה 
כתב  ולפיכך  ישראל  על  נתמנה  שהוא  בשעה  ליהושע 
אא"כ  ישראל  על  ממונה  להיות  ליהושע  שא"א  רש"י 
של  וסבלם  טרחם  את  לסבול  עצמו  על  מקבל  הוא 

ודו"ק.] ישראל. 

ד'  שיכניס  לד'  התפלל  משה 
לעוה"ב קרח  עדת  את 

זה  ודבר  ימות"  ואל  ראובן  "יחי  אומר  הפסוק  הנה 
תפלת  לפני  זמן  הרבה  מת  ראובן  שהרי  ביאור  צריך 
"יחי  שהתפלל  בתפלתו  משה  נתכוון  מה  וא"כ  משה 
הזה  הפסוק  את  דרשו  חז"ל  ובאמת  ימות"  ואל  ראובן 
הבא  בעולם  לחיות  ראובן  שיזכה  היתה  משה  שכוונת 
לחלק  ראובן  שיזכה  ראובן  על  התפלל  שמשה  דהיינו 
של  לחלקו  משה  שחשש  שהטעם  ופרש"י  בעוה"ב 
שראובן  בלהה  עם  המעשה  משום  הוא  בעוה"ב  ראובן 
שיזכה  מד'  משה  ביקש  ולכן  אביו  יצועי  את  בלבל 

לעוה"ב. לחיות  ראובן 

ור"א  ר"ע  בין  יש מחלוקת  (קח.)  סנהדרין  בגמ'  והנה 
ובפשטות  לא  או  לעוה"ב  חלק  להם  יש  קרח  עדת  אם 
חז"ל  לדברי  שייכות  שום  ההיא  לסוגיא  אין  הדברים 
על  משה  שהתפלל  ראובן  על  משה  תפלת  בענין  הנ"ל 

לעוה"ב. יזכה  שהוא  ראובן 

אולם האוה"ח (לג ו) מבאר לנו ששתי הסוגיות הללו 
משה  תפלת  את  מבאר  האוה"ח  דהנה  לזה,  זה  שייכים 
אמורה  משה  תפלת  היתה  שלא  והוא,  מחודש  באופן 
כנגד  מכוונת  היתה  משה  תפלת  אלא  עצמו  ראובן  על 
היו  שרובן  קרח  בעדת  שמתו  איש  וחמישים  המאתים 



ועליהם  כט)  ג  במדבר  רש"י  (וכמוש"כ  ראובן  משבט 
יזכו  שהם  ימות"  ואל  ראובן  "יחי  משה  שהתפלל  הוא 

הבא. העולם  לחיי  לחיות 

מאמרי  שב'  לנו  מתבאר  האוה"ח,  מסביר   - ולפי"ז 
שכיון  משום  בזה  זה  ותלויים  קשורים  הללו  חז"ל 
שהם  איש  וחמישים  המאתים  על  משה  שהתפלל 
תפילתו  את  קיבל  שד'  בוודאי  א"כ  עוה"ב  לחיי  יזכו 
שמאמר  מבואר  נמצא  וא"כ  עוה"ב  לתוך  אותם  והכניס 
הללו  אנשים  הר"נ  [שהם  קרח  שעדת  סובר  הזה  חז"ל 
וזהו  לעוה"ב  חלק  להם  יש  משה]  התפלל  שעליהם 
קרח  שעדת  הסובר  סנהדרין  במסכת  ר"א  כשיטת 
יש להם חלק לעוה"ב ודלא כשיטת ר"ע שם שסובר 
מש"כ  [ולפי  לעוה"ב  חלק  להם  אין  קרח  שעדת 
שמאמר  מבואר  א"כ  ט)  (כו  במדבר  בספר  האוה"ח 
חז"ל הנ"ל - שסובר שכל הר"נ אנשים של עדת קרח 
לדברי  בין  מוסכם   - משה  תפלת  ע"י  לעוה"ב  נכנסו 

עי"ש]. ר"ע  לדברי  ובין  ר"א 

בוודאי  כדי שהוא  האדם  יעשה  מה 
פרנסתו בעסקי  יצליח 

מסויימות  סיבות  שיש  לנו  מבאר  האוה"ח  הנה 
והם  פרנסה  להם  אין  כלל  בדרך  תורה  שהבני  לזה 
(יט  ויקרא  באוה"ח  בזה  [ועיין  מאד  עניים  רוב  עפ"י 
לזה  שני  טעם  ועוד  (פ"ג)  אליהו  דבי  התנא  בשם  ג) 
לב  עי"ש  ועוד  ד  (לב  דברים  בספר  באוה"ח  מבואר 
סוד  עפ"י  הזה  הענין  וביאור  ל),  אופן  ג  כו  ויקרא  ב, 
עי"ש  אוכליו  כל  ד"ה  יד  (יז  ויקרא  באוה"ח  מבואר 

יג)]. יט  ושם  היטב 

לענין  רק  נאמר  זה  שכל  מסביר  האוה"ח  אולם 
הלומדי תורה בעצמם אבל בנוגע לתומכי התורה לא 
הבני  מתחייבים  שבגללם  הנ"ל  הסיבות  כל  נאמרו 
שתומך  שמי  יתכן  בוודאי  אלא  עניים  להיות  תורה 
בתורה יוכל להצליח בעסקיו ולהתעשר בעושר גדול.

וכותב  זה  על  מוסיף  יח)  (לג   האוה"ח  ובאמת 
ידו  שעל  מסוים  אופן  שיש  והוא  מאד  נפלא  דבר 
שום  איזה  לעשות  בסחורה  שעוסקים  אלה  כל  יוכלו 
עניני מסחרם  בכל  וודאית  להם הצלחה  דבר שיגרום 
כראוי  האוה"ח  דברי  את  יקיימו  ואם  ועסקיהם 

בעסקיהם. יצליחו  בוודאי  אז  ובשלימות 

שאין  "לפי  (שם)  הקדוש  האוה"ח  ז"ל  והנה 

עד  לא  אם  יצליח  אם  לסחורה  ביציאתו  יודע  אדם 
יציאתך  שיחזור מוצלח לזה אמר לזבולון שמח מעת 
באוהלך  שיששכר  כיון  והטעם  שתצליח  בוודאי  כי 

האוה"ח. "עכ"ל  תורה  לומדי  לזון  אתה  מצוה  שליח 

 - עצמו  על  האדם  מקבל  שאם  באוה"ח  ומבואר 
יוצא  לפני שהוא מתחיל לעסוק בעסקיו, שהוא  כבר 
לתמוך  יכול  יהא  שהוא  בכדי  בסחורה  לעסוק  והולך 
בלומדי התורה אז [אם יקיים האדם את דבריו הללו] 
כיון שהוא שליח מצוה  בוודאי שיצליח בעסקיו  עי"ז 

תורה. הלומדי  את  לזון 

הזאת  ההבטחה  אם  באוה"ח  מבואר  לא  [אמנם 
נאמרת רק באופן שהאדם מפרנס את הלומדי תורה 
שהוא  דהיינו  ביששכר  תמך  שזבולון  כמות  באותו 
שיעשהעמו  ע"י  צרכיו  כל  את  תורה  בן  לאיזה  יתן 
סיפק  שזבולון  וכמו  זבולון",  "יששכר  של  הסכם 
הכי  בלאו  גם  שמא  או  צרכיהם  כל  את  ליששכר 
שהוא  זמן  שכל  האוה"ח  שכתב  זו  הבטחה  קיימת 
אז  תורה  הלומדי  את  לזון  דעת  על  לסחורה  יוצא 

וצ"ב.] בעסקיו  האדם  יצליח  בוודאי 

את  רבינו  ומשה  אבינו  אברהם  ראו  איך 
עמידתם ממקום  ישראל  ארץ  כל 

הזה  העברים  הר  אל  עלה  משה  אל  ד'  "ויאמר 
כז  (במדבר  כו'"  אותה  וראיתה  כו'  הארץ  את  וראה 
יזכה  שהוא  למשה  אמר  שד'  בפסוק  מבואר  יב-יג) 
עומד  יהא  שהוא  אע"פ  ישראל  ארץ  כל  את  לראות 

לארץ. בחוץ 

זכה  ע"ה  אבינו  אברהם  שגם  בתורה  מצינו  והנה 
וכמו  עמידתו  ממקום  ישראל  ארץ  כל  את  לראות 
וראה  עיניך  נא  כו' שא  אל אברהם  "וד' אמר  שכתוב 
וימה  ונגבה וקדמה  מן המקום אשר אתה שם צפונה 

יד). יג  (בראשית  כו'"  הארץ  כל  את  כי 

שהרי  הטבע  דרך  פי  על  להיעשות  א"א  כזה  ודבר 
ישראל  ארץ  כל  את  לראות  לאדם  אפשרות  אין 
אברהם  ראו  איך  וא"כ  אחד  במקום  עומד  כשהוא 
ממקום  ישראל  ארץ  כל  את  רבינו  ומשה  אבינו 

עמידתם.

עשה  שד'  מבאר  טו)  יג  (בראשית  האוה"ח  והנה 
ארץ  כנפות  ד'  את  השי"ת  וקירב  אבינו  לאברהם  נס 



כל  את  אבינו  אברהם  ראה  ועי"ז  זו  אצל  זו  ישראל 
עמידתו. א"י ממקום 

לנו  מרמז  שהפסוק  לנו  מבאר  האוה"ח  אולם 
שמשה ראה את א"י בצורה שונה מהאופן שבו ראה 
משה  ראיית  היתה  ולא  הארץ  כל  את  אבינו  אברהם 

אבינו. אברהם  לראייתו של  דומה  רבינו 

שהרי  דברים  כפילות  יש  הנ"ל  בפסוק  דהנה 
חוזר  ואח"כ  הזאת"  הארץ  את  "וראה  אומר  הפסוק 
לאיזה  ביאור  וצריך  אותה"  "וראיתה  ואומר  הפסוק 
האוה"ח  ומסביר  דבריו,  את  הפסוק  כפל  צורך 
תספיק  שלא  בזה  לנו  מרמז  שהפסוק  שם)  (במדבר 
[שהרי  א"י  את  לראות  כדי  הטבעית  ראייתו  למשה 
יעמוד האדם  בדרך הטבע א"א לראות את כל א"י אם 
בכח  להוספה  משה  יצטרך  אלא  בלבד]  אחד  במקום 
כח  למשה  יוסיף  שד'  הפסוק  לנו  שמרמז  וזהו  ראייתו 
משה  יוכל  הזאת  הראייה  כח  ע"י  ורק  ניסית  ראייה 

הארץ. את  לראות 

שבו  שהצורה  א)  לד  דברים  (שם,  האוה"ח  ומסביר 
וכמוש"כ  הגנוז  האור  ע"י  היתה  א"י  כל  את  משה  ראה 
אור  שהוא  לצדיק  זרוע  מאור  עיניו  יאיר  "או  האוה"ח 
ששת ימי בראשית הגנוז לצדיק שבו יביט האדם מסוף 
את  ד'  "ויראהו  הכתוב  אמר  ולכך  סופו]"  [ועד  העולם 
הכח  את  למשה  נתן  שד'  א)  לד  (דברים  הארץ"  כל 
הראייה הניסית הזאת כדי שעי"ז יזכה משה לראות את 

לארץ. בחוץ  עמידתו  ישראל ממקום  ארץ  כל 

ע"י  א"י  כל  את  ראה  אבינו  שאברהם  מבואר  ולפי"ז 
הכל"  וראה  הארץ  קצות  שנתקרבו  נס  ד'  לו  ש"עשה 
כדי  נוספת  ראייה  כח  לאברהם  ד'  נתן  שלא  דהיינו 
א"י  את  ד'  הקריב  אלא  הארץ  כל  את  לראות  שיוכל 
רבינו מבואר שד'  אבינו משא"כ אצל משה  אל אברהם 
לראות  משה  יוכל  שעי"ז  כדי  ניסית  ראייה  כח  לו  נתן 

הארץ. כל  את 

(דברים  האוה"ח  של  השני  בפירוש  הנה  [הערה: 
אצל  גם  ישראל  ארץ  את  הקריב  שד'  מבואר  א)  לד 
הארץ  הקריב  "או  שם  האוה"ח  וכמוש"כ  רבינו  משה 
הפירוש  לפי  ומשמע  לפניו"  אותה  והראה  עיניו  למול 
ראה  שבו  ואופן  צורה  באותו  א"י  את  ראה  שמשה  הזה 

הארץ. כל  את  אבינו  אברהם 

וגם  כן,  שאינו  נראה  האוה"ח  בדברי  כשנדייק  אולם 
לפי פירושו השני נתן ד' למשה כח ראייה נוספת באופן 
בו  ד'  "הפעיל  דבריו  בתחילת  כותב  האוה"ח  שהרי  ניסי 

דרכים"  מב'  באחד  לראות  בעין  גבול  שאין  מה  ראות 
הוא  שבו  הפירושים  שני  שלפי  מהאוה"ח  מבואר  הרי 
מפרש את הפסוק נתן ד' למשה כח ראייה ניסית שהרי 
כח  למשה  ניתן  שלא  סובר  השני  שהפירוש  נאמר  אם 
מה  כו'  "הפעיל  האוה"ח  כתב  למה  א"כ  ניסית  ראייה 
משה  בעיני  ד'  שפעל  דהיינו  לראות"  בעין  גבול  שאין 
יכולה  העין  אין  כלל  שבדרך  מה  לראות  יוכל  שהוא 
לראות, והרי אם הצורה שבו ראה משה את הארץ אינה 
שקירב  הזה  הנס  מצד  אלא  הניסית  ראייתו  כח  מצד 
לא  כזה  באופן  א"כ  לפניו  והעמידה  הארץ  כל  את  ד' 
שכל  כיון  הארץ  את  לראות  ניסית  ראייה  כח  צריך 
שגם  מהאוה"ח  מבואר  כרחך  ועל  לפניו  עומדת  הארץ 
הראייה  מכח  הארץ  את  משה  ראה  השני  פירושו  לפי 

הניסית שלו.

כח  שום  ד'  לו  הוסיף  לא  אבינו  אברהם  אצל  אולם 
ראייה ניסית אלא עשה ד' נס וקירב את כל הארץ אליו 
א"י  כל  כשנתקפלה  אבינו  ליעקב  ד'  שעשה  הנס  וכעין 
(וכמוש"כ  המקדש  במקום  לישון  הלך  כשהוא  תחתיו 

יג). כח   בראשית  רש"י 

הפירוש  לפי  שהרי  ביאור  צריך  זה  דבר  האמת  ולפי 
משה  של  למקומו  א"י  כל  את  קירב  שד'  מבואר  השני 
כדי  ניסית  ראייה  כח  למשה  לתת  ד'  הוצרך  למה  וא"כ 
יוכל  הניסית  הראייה  בלא  גם  והרי  הארץ  את  לראות 
אברהם  אצל  שמצינו  וכמו  הארץ  את  לראות  משה 
את  אברהם  ראה  הארץ  את  ד'  לו  שקירב  שע"י  אבינו 
וא"כ  ניסית  לו ד' שום ראייה  נתן  כל הארץ אע"פ שלא 
קשה לפי הפירוש השני הנ"ל מאיזה טעם הוצרך משה 

וצ"ב]. הארץ  את  לראות  כדי  ניסית  ראייה  לכח 

למקום  היתה  מיתת משה  בשעת 
לא"י שיש  מהמעלות  אחד  מיתתו 

בעיניך  הראיתיך  כו'  הארץ  זאת  אליו  ד'  "ויאמר 
ושמה לא תעבור" (לד ד) וצריך להבין למה בחר הפסוק 
לשון זה של "לא תעבור" שמזה הי' משמע שמשה רק 
רק  א"י  בתוך  ולעבור  ללכת  רשות  לו  שיתן  מד'  ביקש 
באופן עראי ולא על מנת להשאר שם באופן קבוע, והרי 
וא"כ  קבוע  באופן  גם  בא"י  להשאר  משה  רצה  בוודאי 
למה אמרה התורה לשון כזה שמשמעו הוא שמשה רק 

עראי. בדרך  לא"י  להכנס  ביקש 

רצה  שבוודאי  מבאר  כה)  (ג   האוה"ח  ובאמת 
בקביעות  שם  להשאר  מנת  על  לא"י  להכנס  משה 
בזה  מבוקשו  את  ממלא  ד'  שאין  משה  כשראה  מ"מ 



לו  יתן  שעכ"פ  ד'  אל  והתחנן  בקשתו  את  משה  שינה 
בלבד  מועט  לזמן  א"י  בתוך  ולעבור  להכנס  רשות  ד' 
לחוץ  ויחזור  הארץ  מן  משה  יצא  מיתתו  זמן  וכשיגיע 
של  זה  בלשון  כשהתפלל  משה  כוונת  היתה  וזה  לארץ 
"אעברה נא" דהיינו שמשה ביקש מד' שלפחות יניח לו 

בעלמא. העברה  בדרך  לא"י  להכנס  ד' 

באומרו  יתברך  ד'  כוונת  כן  גם  שזהו  י"ל  ולפי"ז 
שד'  דהיינו  תעבור"  לא  ושמה  בעיניך  "הראיתיך  למשה 
נא  "אעברה  שביקש  בקשתו  על  תשובה  למשה  משיב 
"ושמה לא תעבור"  ד' למשה הוא  ותשובת  כו'"  ואראה 
שלא תוכל לעבור דרך א"י אפילו לשעה מועטת ובדרך 

עראי.

צריך  עדיין  ושמה לא תעבור  אולם לשון הפסוק של 
את  תעבור  לא  "כי  למשה  אמר  כבר  ד'  שהרי  ביאור 
מד'  משה  שביקש  שאחרי  דהיינו  כז)  (ג  הזה"  הירדן 
אפילו  יזכה  לא  שהוא  למשה  ד'  אמר  נא"  "אעברה 
לעבור בתוך א"י לשעה מועטת וא"כ קשה למה הוצרך 
תעבור"  לא  "ושמה  למשה  ולומר  דבריו  את  לכפול  ד' 

עראי. בדרך  אפ'  א"י  בתוך  לעבור  יזכה  לא  שהוא 

הללו  בדבריו  לכלול  ד'  שנתכוון  האוה"ח  מבאר  ולכן 
שד'  והוא,  נכבד,  ענין  עוד  תעבור"  לא  "ושמה  של 
א"י  דרך  לעבור  "יצטרך"  לא  שהוא  למשה  לומר  נתכוון 
האדם  מיתת  שאחרי  בחז"ל  מבואר  דהנה  מותו  אחרי 
הולכת  שהנשמה  דהיינו  א"י  דרך  לשמים  עולה  נשמתו 
מגיעה  שהיא  עד  העמים  ארץ  של  הטמא  האויר  דרך 
למקום  הולכת  היא  ואז  א"י  של  הקדוש  האויר  תוך  אל 
מיוחד בא"י שמשם עולות כל הנשמות למעלה לשמים 
הנשמות  כל  עושים  וכן  לשמים  הנשמה  עולה  ומשם 

לארץ. בחוץ  האנשים שנפטרו  של 

ימות  שהוא  שאע"פ  רבינו  למשה  בישר  ד'  אולם 
האויר  דרך  לעבור  נשמתו  תצטרך  לא  מ"מ  בחו"ל 
הטמא של ארץ עמים ולהכנס לא"י כדי שתגיע נשמתו 
משום  לשמים  לעלות  תוכל  היא  שמשם  קדוש  למקום 
שבמקום שבו ימות משה, שם תמצא השכינה והמקום 
של  נשמתו  תצטרך  שלא  כזה  באופן  קדוש  יהא  ההוא 
משה לעבור דרך א"י בכדי להכנס למקום שבו נמצאים 
"ושמה  הפסוק  שאמר  וזהו  שבשמים  הצדיקים  נשמות 
לא תעבור" משום שלא תצטרך נשמתך לעבור דרך א"י 

החיים. באור  ולאור  מנוחתך  למקום  לעלות  כדי 

לא מת רבינו  - משה  וימת שם משה 

וכתבו  מת"  לא  אבינו  "יעקב  אמרו  ה:)  (תענית  בגמ' 
את  שמתארים  מהפסוקים  משמע  שכן  שם  התוס' 
מיתה  של  לשון  בפסוק  נאמר  לא  שהרי  יעקב  מיתת 
רש"י  (וכ"כ  ויגוע  של  לשון  נאמר  ורק  אבינו  יעקב  אצל 

לג). מט,  בבראשית 

משה"  מת  לא  "וי"א  אמרו  יג:)  (סוטה  בגמ'  והנה 
משה  שם  "וימת  רבינו  משה  אצל  שכתוב  מה  ולענין 
זה מתרצת  על  מת  אכן  ד'" שמזה משמע שמשה  עבד 
יתבאר  שממנו  שוה  גזירה  של  לימוד  לנו  שיש  הגמ' 
שהרי  מת  לא  רבינו  שמשה  לנו  אומר  הנ"ל  שהפסוק 
ד'  עם  שם  ויהי  התם  וכתוב  שם  וימת  הכא  "כתיב 
לא  ומים  אכל  לא  לחם  לילה  וארבעים  יום  [ארבעים 
שתה] מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש" 
ד'  את  שימש  שמשה  שכמו  שוה  מהגזירה  מבואר  הרי 
כשעלה לשמים לקבל את התורה כמו"כ לאחר שעלתה 

ד'. את  ומשמש  ועומד  חי  הוא  עדיין  למרומים  נשמתו 

התורה  אמרה  למה  שהרי  ביאור  צריך  עדיין  אולם 
כוונת  אין  אם  רבינו  משה  אצל  מיתה  של  זה  לשון 
איך  ביאור  צריך  ועוד  מת,  שמשה  לנו  לומר  הכתוב 
שוה  הגזירה  של  הלימוד  לאחר  הפסוק  דברי  את  נבאר 
והרי  מת  לא  שמשה  אותנו  מלמדת  שוה  הגזירה  שהרי 
נוכל  אופן  באיזה  וא"כ  משה  שם  וימת  אומר  הפסוק 

הזאת. שוה  הגזירה  לפי  הפסוק  את  לבאר 

ומתרץ האוה"ח (לד ה) וז"ל "וימת שם [משה כו' על 
במקום  חי  הוא  אבל  שמת  הוא  לבד  שם  פירוש  ד']  פי 
שהאוה"ח  היינו  "עכ"ל  ד'  פי  על  ועליון  קדוש  אחר 
הסוברת  הנ"ל  שוה  הגזירה  לפי"ד  הפסוק  את  מסביר 
אמרו  שהרי  מת  שמשה  לנו  לומר  התורה  כוונת  שאין 
בא  הפסוק  אדרבה  אלא  מת  לא  רבינו  שמשה  בגמ' 
וימת  הפסוק  אומר  ולכן  מת  לא  רבינו  שמשה  ללמדינו 
שם משה ולא אמר הפסוק וימת משה שם כדי להודיע 
הי'  לא  אבל  "שם"  דווקא  הי'  "וימת"  של  שהענין  לנו 
רבינו  שמשה  משום  "משה"  אצל  "וימת"  של  ענין  כלל 
פי  על  ועליון  קדוש  אחר  במקום  חי  הוא  אלא  מת  לא 

ד'.

ד'"  פי  "על  הפסוק  שאמר  מה  האוה"ח  [ולפי"ד 
ואין  ד'  פי  על  הוא  משה  של  שחיותו  הוא  בזה  הכוונה 
ד'  פי  על  היתה  משה  של  שמיתתו  לנו  מבאר  הפסוק 

רש"י.] שפירש  וכמו  נשיקה  במיתת 
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