
פר˘˙ „ברים ˙˘ע"ו
פנינים מרבינו ‰‡ור ‰חיים ‰˜„ו˘

למי  רק  נאמרה  תוכחת משה  האם 
לא או  ומעלה  כ'  מבן  בהיותו  שחטא 

בעבר  ישראל  כל  אל  משה  דבר  אשר  הדברים  "אלה 
בעשתי  שנה  בארבעים  ויהי  כו'  סוף  מול  כו'  במדבר  הירדן 

האוה"ח  ומסביר  כו'"  משה  דבר  לחודש  באחד  חודש  עשר 

(א, א) שבאחד בשבט שבשנת הארבעים לצאת בנ"י מארץ 

משה  התחיל  משה],  מיתת  לפני  יום  ל"ו  הי'  [שזה  מצרים 

אותו  עד  אבל  קשות  אתם  ולדבר  ישראל  כל  את  להוכיח 

ישראל  "כל"  את  משה  הוכיח  שבו  פעם  שום  הי'  לא  זמן 

מכלל  לחלק  רק  תוכחה  נותן  משה  הי'  תמיד  אלא  ביחד 

לכל  תוכחה  לתת  משה  בחר  הזאת  בפעם  אמנם  ישראל 

אשר  הדברים  אלה  הפסוק  אומר  ולכך  ביחד  ישראל  כלל 

נאמרו  אלו  תוכחה  שדברי  לפי  ישראל"  כל  "אל  משה  דבר 

בכלליותם. ישראל  לכל 

ישראל  את  משה  הוכיח  שעליהם  מהדברים  אחד  והנה 
שאמרו  וכמו  סוף  הים  אצל  ד'  פי  את  שהמרו  על  הוא 

קברים  אין  "המבלי  אמרו  לים  ישראל  שירדו  שלפני  חז"ל 

שאנו  כשם  ואמרו  טענו  הים  מן  כשעלו  ואח"כ  במצרים" 

עולים מצד זה כמו"כ המצריים עולים מעבר השני של הים 

שהרי  זו  תוכחה  נאמר  אנשים  לאיזה  האוה"ח  ושואל  סוף, 

ד'  פי  את  והמרה  יצא"מ  בזמן  ומעלה  כ'  מבן  שהי'  מי  כל 

למי  וא"כ  המרגלים  חטא  בעון  במדבר  מת  כבר  הים  על 

על  ישראל  את  משה  שהוכיח  הללו  תוכחה  דברי  מכוונים 

הים. על  ד'  פי  את  שהמרו 

האנשים  את  להוכיח  התכוין  שמשה  האוה"ח  ומתרץ 
ואנשים  ומעלה  י"ג  בני  בהיותם  סוף  בים  ד'  את  שהמרו 

חטא  בגזירת  נכללו  לא  הם  שהרי  בחיים  היו  עדיין  אלו 

המרגלים כיון שהם לא היו בני כ' בזמן יצא"מ [וכמו שכתב 

על  תוכחה  משה  להם  נתן  ולכן  כט]  יד  בבמדבר  האוה"ח 

הים. על  ד'  את  שהמרו 

לא  אלו  שאנשים  שאע"פ  להסביר  האוה"ח  וממשיך 
הם  אין  וא"כ  הים  על  ד'  את  שהמרו  בזמן  שנה  כ'  בני  היו 

כיון  מ"מ  ההם,  המעשים  על  מעלה  של  ב"ד  ע"י  נענשים 

ומעלה  שנה  י"ג  מבן  האדם  את  מעניש  מטה  של  שב"ד 

הזו שאמר  אותם משה משום שכיון שהתוכחה  הוכיח  לכן 

[כי חומש דברים הם  ד'"  ולא "מפי  משה הם "דברי עצמו" 

בזה]  ואכמ"ל  האוה"ח)  (לשון  ד'"  "מפי  ולא  עצמו"  "דברי 

מטה  של  בב"ד  שנוהג  הדין  כפי  משה  אותם  הוכיח  לפיכך 

כיון שדברי תוכחה אלו נאמרו מפי משה  שהוא הב"ד של 

מעלה. הב"ד של  הדין של  וכפי  יתברך  ד'  מפי  ולא  מטה 

ישראל לארץ  לעלות  בנ"י  סירבו  למה 

את  הוכיח  רבינו  שמשה  מבואר  דברים  בפרשת  הנה 
ישראל על ענין חטא המרגלים ואמר משה לישראל שאע"פ 

הארץ  "טובה  באומרם  הארץ  על  טוב  דיברו  וכלב  שיהושע 

ישראל  לארץ  לעלות  ישראל  התרצו  לא  מ"מ  מאד"  מאד 

הארץ. את  ולנחול 

מאד  פחדו  ישראל  שכלל  כח)  (א,  בפסוקים  ומבואר 
מיושבי הארץ משום שהמרגלים הפחידו אותם ואמרו להם 

וגם  ורם"  גדול  "עם  הם  ישראל  בארץ  שהאנשים שיושבים 

ענקים  בני  וגם  בשמים  ובצורות  גדולות  "ערים  לעצמם  בנו 

וע"י דיבורים אלו הכניסו המרגלים יראה גדולה  ראינו שם" 

לבבנו"  את  המסו  "אחינו  וכמוש"כ  ישראל  של  לבם  בתוך 

הרי  ולפי"ז  ישראל.  לארץ  לעלות  ישראל  רצו  לא  ולפיכך 

רצו לעלות לא"י בגלל הפחד  ישראל לא  לנו שכלל  נתבאר 

ההיא. בעת  ישראל  בארץ  שגרו  מהגיבורים  להם  שהי' 

זה ממה שאמר הפסוק בתחילת  יש להקשות על  אמנם 
ומפרש  לעלות"  אביתם  "ולא  כתיב  שהרי  דברים  פרשת 

טעם"  בלא  מיאון  שמורה  אבה  לשון  "אמר  ל)  (ב,  האוה"ח 

שהאדם  הוא  אבה  ולא  באומרו  הפסוק  שכוונת  דהיינו 

וסיבה  טעם  שום  בלי  דבר  איזה  לעשות  וממאן  מסרב 

אביתם  "ולא  באומרו  הפסוקים  כוונת  ולפי"ז  מוצדקת 

לעלות" הוא שכלל ישראל סירבו ומיאנו לעלות לא"י אע"פ 

החליטו  שבגללה  לזה  מוצדקת  סיבה  שום  להם  הי'  שלא 

לא"י. לעלות  לסרב 

מדברי  לנו  נתבאר  שהרי  ביאור  צריך  זה  פסוק  והנה 
שהם  לזה  וסיבה  טעם  לישראל  הי'  שבוודאי  הפסוקים 

אחינו  עולים  אנחנו  "אנה  וכמוש"כ  לא"י  לעלות  סירבו 

כו'" הרי מבואר שהי'  ורם  גדול  המסו את לבבנו לאמר עם 

לא"י  לעלות  ולכן הם פחדו  מיושבי הארץ  גדול  מורא  להם 



לא"י,  ולהכנס  ללכת  ישראל  סירבו  הזה  הפחד  מטעם  ולכן 
וא"כ איך אומר הפסוק "ולא אביתם לעלות" שלא הי' להם 
לעלות  לסרב  ישראל  החליטו  שבגללה  וטעם  סיבה  שום 

לא"י.

להם  הי'  האמת  שלפי  שאע"פ  כו)  (א,  האוה"ח  ומתרץ 
מ"מ  ההיא  בעת  בא"י  שגרו  הגיבורים  מהגויים  גדול  פחד 
שהם  לזה  מוצדק  טעם  שום  להם  הי'  שלא  הפסוק  אומר 
לעצמם  גרמו  שהם  משום  ישראל  לארץ  לעלות  סירבו 
לפחד מגויי הארץ בלא שום טעם מוצדק שהרי לפי האמת 
ענין  שכל  כיון  הארץ  מיושבי  לפחד  סיבה  שום  להם  אין 
הטבע  דרך  ע"פ  נעשית  היתה  לא  עמים  הז'  נגד  המלחמה 
אלא כל ענין כבישת הז' עמים היתה אמורה להיעשות ע"י 
אלוקכם  "ד'  משה  להם  שאמר  וכמו  ניסי  באופן  יתברך  ד' 
לפחד  להם  הי'  לא  ולכן  לכם"  ילחם  הוא  לפניכם  ההולך 
ענין  שכל  כיון  בא"י  שגרו  הגיבורים  על  כששמעו  כלל 
ניסי  באופן  ד'  ע"י  להיעשות  אמורה  היתה  א"י  מלחמת 
אומר  ולכן  ישראל,  כלל  של  הטבעית  הגבורה  מכח  ולא 
סיבה  לישראל שום  הי'  לעלות" שלא  "ולא אביתם  הפסוק 

ישראל. לארץ  לעלות  סירבו  שבגללה  מוצדקת 

לקבל  כלב  זכה  הסיבה שבגללה  מהו 
ישראל בארץ  מיוחד  חלק 

אם  לאמר,  וישבע  ויקצף  דבריכם  קול  את  ד'  ”וישמע 
הארץ  את  הזה  הרע  הדור  האלה  באנשים  איש  יראה 
יפונה  זולתי כלב בן  הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, 
יען  ולבניו  בה  דרך  אשר  הארץ  את  אתן  ולו  יראנה  הוא 
אשר מלא אחרי ד' " מבואר בפסוקים אלו שכלב לא נכלל 
בגזירת המיתה שנגזר על דור המדבר ולכן זכה כלב להכנס 

ישראל. לארץ 

"הוא  לומר  הוצרך הפסוק  לו) למה  (א,  ומקשה האוה"ח 
שהפסוק  מכיון  הרי  א"י  את  לראות  יזכה  שכלב  יראנה" 
ממשיך ואומר "ולו אתן את הארץ" שכלב יקבל חלק בא"י 
כיון  א"י  "לראות" את  יזכה  לומר שהוא  צורך  אין  א"כ שוב 
"ולו  של  ההבטחה  בתוך  נכללת  א"י  ראיית  של  זו  שברכה 
ביאור  צריך  וא"כ  בא"י  חלק  יקבל  שכלב  הארץ"  את  אתן 

יראנה". "והוא  זו של  ברכה  את  הכתוב  פירט  צורך  לאיזה 

שאומר  הפסוק  דברי  את  קיים  שכלב  האוה"ח  ומבאר 
כנגד  במדה  אתו  ד'  גם  התנהג  ולכן  טוב"  ועשה  מרע  "סור 
טוב  דבר  לו  נתן  וגם  רע  של  אחד  ענין  מכלב  והסיר  מדה 
לא"י  המרגלים  עם  כלב  כשהלך  דהנה  שיתבאר.  וכמו 
השתדל יצרו הרע לפתותו להתחבר עם המרגלים ולהסכים 
ולא  יצרו  על  והתגבר  מאד  התחזק  כלב  אולם  לדבריהם 
יצרו הטוב  דברי  לקול  הלך אחר עצת המרגלים אלא שמע 
שהתגבר  ולפי  המרגלים.  של  הרשעה  לכת  התחבר  ולא 
כלב על יצרו הרע לכן הצילו ד' מגזירת המיתה שנגזרה על 

השאירו  אלא  במדבר  למות  כלב  על  נגזר  ולא  ישראל  כל 

ארץ  לתוך  ישראל  כניסת  זמן  עד  לחיות  וזיכהו  בחיים  ד' 

ישראל.

סור  של  הזה  מהענין  שחוץ  מבואר  בפסוקים  ואולם 
נתחבר  ולא  הרע  יצרו  על  שהתגבר  [ע"י  כלב  שקיים  מרע 

ולכן  כלב  נתחזק  טוב  עשה  של  בענין  שגם  הרי  למרגלים], 

כלב  "ויהס  וכמוש"כ  המרגלים  דברי  את  וסתר  כלב  עמד 

נוכל  יכול  כי  אותה  וירשנו  נעלה  עלה  ויאמר  כו'  העם  את 

דברי  את  וסתר  העם  את  השתיק  שכלב  מבואר  הרי  לה" 

יכולים  ישראל  שכלל   - לה"  נוכל  "יכול  באומרו  המרגלים 

המרגלים  ודברי  ישראל,  מארץ  עמים  הז'  את  ולגרש  לנצח 

את  לנצח  יכולים  ישראל  ואין  ממנו"  הוא  חזק  "כי  שאמרו 

ונהרוג  לה"  נוכל  "יכול  אדרבה  אלא  אינם אמת  אומות,  הז' 

ונגרש את כל האומות היושבים בארץ ישראל, ולפי שעמד 

כלב והשתיק את ישראל וסתר את דברי המרגלים לכן נתן 

אתן  "ולו  וכמוש"כ  ישראל  בארץ  מיוחד  חלק  יתברך  ד'  לו 

בה". דרך  הארץ אשר  את 

של  באופן  כלב  עם  התנהג  שד'  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
מרע  סור  של  באופן  התנהג  שכלב  שלפי  מדה  כנגד  מדה 

הדרך  זה  על  ג"כ  אתו  התנהג  יתברך  ד'  לכן  טוב  ועשה 

והסיר ממנו את הרע ונתן לו את הטוב. וביאור הדברים הוא 

הסיר  לפיכך  למרגלים  נתחבר  ולא  מהרע  סר  שכלב  שכיון 

למות  המדבר  דור  על  שנגזרה  הרעה  הגזירה  את  ממנו  ד' 

את  כשהשתיק  הטוב  בעשיית  כלב  שהתחזק  ולפי  במדבר, 

ישראל וכשסתר את דברי המרגלים לפיכך גם ד' עשה אתו 

ישראל. בארץ  מיוחדת  נחלה  לו  ונתן  גדולה  טובה 

"הוא  באומרו  הפסוק  כוונת  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
הוצרך  לכן  אופנים  בב'  כלב  עם  הטיב  שד'  שכיון  יראנה", 

לכלב  ד'  שעשה  האלו  ההטבות  ב'  את  לנו  לפרט  הפסוק 

אלו  דברים  ב'  את  לנו  לומר  הפסוק  האריך  ולפיכך  עבדו 

להסביר  כדי  הארץ"  את  אתן  "ולו  ושל  יראנה"  "הוא  של 

יראנה"  "הוא  ד'  לו  אמר  כלב  של  מרע  הסור  שבזכות  לנו 

וכנגד העשה טוב של כלב הבטיחו ד' "ולו אתן את הארץ".

כלב  נתחבר  שלא  זה  שבזכות  הוא,  הדברים  והסבר 
כלב  נכלל  ולא  במדבר  למות  עליו  נגזר  לא  לכן  למרגלים 

הארץ"  את  איש  יראה  "אם  באומרו  ד'  שנשבע  בשבועה 

לא  שהוא  יראנה"  "הוא  של  ד'  להבטחת  כלב  זכה  אלא 

הטוב  את  לעשות  כלב  שנתחזק  מה  וכנגד  במדבר,  ימות 

עמו  ד'  הטיב  לפיכך  המרגלים  דברי  את  כשסתר  ד'  בעיני 

בארץ  מיוחד  חלק  יקבל  שכלב  הארץ"  את  אתן  "ולו  ואמר 

ישראל.



לארץ  להכנס  זכה משה  לא  למה 
של  החטא  מצד  הי'  זה  האם  ישראל 

המרגלים חטא  בגלל  או  מריבה  מי 

שאמרו  הדברים  [את  דבריכם  קול  את  ד'  "וישמע 
יראה  אם  לאמר  וישבע  ויקצוף  ישראל]  וכלל  המרגלים 
בגללכם  ד'  התאנף  בי  גם  כו'  הטובה  הארץ  את  כו'  איש 
מהפסוקים  משמע  הנה  שם"  תבוא  לא  אתה  גם  לאמר 
הוא  ישראל  לארץ  משה  נכנס  לא  שבגללה  שהסיבה  הללו 
דור  על  קצף  שד'  הפסוק  שאמר  וזהו  המרגלים  חטא  מצד 
זה מסיים הפסוק  ועל  לא"י  יכנסו  לא  ונשבע שהם  המדבר 
"גם אתה לא תבוא  לו  ואמר  ד'  ואומר שגם על משה כעס 
בגלל  לא"י  להכנס  זכה  לא  שמשה  מבואר  ולפי"ז  שם", 

המרגלים. בעצת  ישראל  כל  החטא שחטאו 

ד'  שהתאנף  מצינו  לא  "והלא  לז)  (א,  האוה"ח  ומקשה 
על משה בעון המרגלים" וכיון שלא מצינו בשום מקום שד' 
המרגלים  של  בחטאם  חלק  שום  איזה  למשה  שהי'  סבר 
לכן א"א  [וכמו שמצינו אצל אהרן הכהן בענין חטא העגל] 
משה  על  כעס  שד'  משמע  הנ"ל  שמהפסוק  ולומר  לדייק 
בעון  חלק  שום  למשה  הי'  שלא  כיון  המרגלים  חטא  בגלל 
"גם  שאומר  הפסוק  דברי  את  ונסביר  נבין  איך  וא"כ  זה, 
איזה  לד'  הי'  שאכן  משמע  שממנו  בגללכם"  ד'  התאנף  בי 

המרגלים. מצד חטא  על משה  הקפדה  שום 

חלק  שום  למשה  הי'  לא  שבוודאי  האוה"ח  ומבאר 
משה  את  מנע  שד'  לומר  א"א  ולכן  המרגלים  חטא  בעון 
ומה  מלהכנס לא"י בגלל שהי' לו קשר עם חטא המרגלים, 
אתה  גם  לאמר  בגללכם  ד'  התאנף  בי  "גם  הפסוק  שאמר 
לא תבוא שם" הכוונה בזה הוא שכיון שכלל ישראל חטאו 
בחטא המרגלים לפיכך שלט בהם חלק הרע באופן מופלא 
היו ראויים לזה  ירדו ישראל ממעלתם עד שלא  ועי"ז  מאד 
ארץ  לתוך  אותם  יכניס  רבינו  משה  של  בדרגה  שמנהיג 

ישראל.

את  למשה  ד'  נתן  מריבה  מי  של  המעשה  אצל  אמנם 
לדרגתם  ולהעלותם  ישראל  את  ולקדש  לטהר  האפשרות 
ועי"ז  המרגלים  חטא  קודם  להם  שהי'  הקודמת  הרוחנית 
יכניס  רבינו  ונעשים ראויים לזה שמשה  היו ישראל חוזרים 
כראוי  ד'  את  קידש  לא  שמשה  לפי  אבל  לא"י  אותם 
הרע  מחלק  ישראל  נטהרו  לא  לכן  מריבה  מי  של  במעשה 
בדרגה  ישראל  ונשארו  המרגלים]  חטא  [ע"י  בהם  שנדבק 
מנהיג  להם  שיהא  לזה  ראויים  אין  שבו  ברוחניות  נמוכה 

ישראל. לארץ  להכנס  יכול  הי' משה  לא  ולכן  כמו משה 

ומסביר האוה"ח (במדבר כ, ח, דברים א, לז) את הדברים 
המרגלים  בחטא  ישראל  שחטאו  שכיון  והוא,  ביאור  ביתר 
היו  שלא  עד  ממדרגתם  וירדו  הרע  חלק  בהם  נדבק  לכן 
יכולים להשמר מן החטא באופן מופלא מאד אלא אדרבה 

היצה"ר   - הרע  שהכח  כזו  בדרגה  הי'  שלהם  הרוחני  המצב 
שיחטאו  להם  לגרום  הכח  ואת  היכולת  את  לו  היה  שבהם, 
ועי"ז היו מתחייבים שונאיהם של ישראל  ד'  ויעברו את פי 
אינו  שד'  כיון  ואמנם  שלהם  החטאים  ריבוי  בגלל  כליה 
רוצה להשמיד ח"ו את עמו ישראל לכן הי' ד' בוחר לשפוך 
את חמתו על עצים ואבנים ע"י חורבן בית המקדש וזה הי' 

ישראל. עוונותיהם של  כל  על  מכפר 

למה  להבין  נוכל  שעפי"ז  לנו  ומבאר  האוה"ח  וממשיך 
לא"י,  אותם  יכניס  שמשה  לזה  ראויים  ישראל  היו  לא 
שלא  הרי  ביהמ"ק  את  ובונה  נכנס  הי'  משה  שאם  משום 
היו כוחות הרע יכולים לשלוט על הביהמ"ק ולהחריבו וא"כ 
לא  ולפיכך  כליה  גזירת  ישראל  של  שונאיהם  על  נגזר  הי' 
הי' משה יכול להכניסם לא"י ולבנות להם את ביהמ"ק כדי 
על  לכפר  כדי  ביהמ"ק  את  להחריב  האפשרות  קיים  שיהא 
ולעולמי  לעד  ישראל  יתקיימו  ועי"ז  ישראל  של  עוונותיהם 

עולמים.

מים  מוציא  משה  הי'  מריבה  מי  של  במעשה  אם  אולם 
ולא  הסלע,  אל  מדבר  משה  שהי'   - דיבור  ע"י  הסלע  מן 
הי' הכח הרע  עי"ז  אז  ע"י הכאה שהכה את הסלע במטהו, 
חוזרים  ישראל  כל  והיו  לגמרי  מהם  מסתלק  שבישראל 
ראויים  נעשים  שהיו  עד  מאד  גבוה  רוחני  במצב  לעמוד 
להם  ויבנה  ישראל  לארץ  אותם  יכניס  רבינו  שמשה  לזה 
האוה"ח  וכמוש"כ  עולמים  ולעולמי  לעד  שיתקיים  ביהמ"ק 
לעיניהם  ואהרן] מקדשים שם שמים  [משה  היו  וז"ל שאם 
רוח הטומאה  ד'  דוד בא שיעביר  כדור שבן  הי' הדור ההוא 
משה  שבועת  מתיר  ד'  והי'  כו'  ד'  את  דעה  הארץ  ומלאה 
עולמים  לשבתו  מכון  המקדש  בית  ובונה  לארץ  נכנס  והי' 

הקדוש. האוה"ח  עכ"ל 

מריבה  מי  אצל  כראוי  ד'  את  משה  קידש  שלא  ולפי 
לכן נשאר בישראל החלק הרע הזה שנדבק בהם ע"י חטא 
יכולים  ישראל  היו  לא  הזה  הרע  הכח  ובגלל  המרגלים 
נגד  חוטאים  היו  אלא  לא"י  נכנסים  כשהיו  בצדקם  לעמוד 
ועי"ז הי' מתהווה צורך להחריב את הביהמ"ק כדי לכפר  ד' 

עוונותיהם. על 

להם  ויבנה  לא"י  יכנס  שמשה  אפשרות  הי'  לא  ולפיכך 
הי'  לא  אז  ביהמ"ק  את  בונה  הי'  משה  אם  כי  ביהמ"ק  את 
לגויים את היכולת ואת הכח לשלוט על הביהמ"ק ולהחריב 
כליה  מתחייבים  ישראל  של  שונאיהם  היו  וממילא  אותו 

לא"י. להכנס  זכה משה  לא  לכן  הבית  חורבן  במקום 

ולפי"ז מבאר לנו האוה"ח את כוונת הפסוק באומרו "גם 
בי התאנף ד' בגללכם לאמר גם אתה לא תבוא שם", שחטא 
לא  שבגללה  הזאת  ההתגלגלות  לכל  השורש  הי'  המרגלים 
זכה משה להכנס לארץ ישראל ולכן אמר הפסוק לשון של 
"בגללכם" שפירושו כאן הוא "בגלגול דברים שלכם" (לשון 
המרגלים  חטא  של  שלכם  המעשה  שע"י  דהיינו  האוה"ח) 



להכנס  יוכל  לא  שהוא  למשה  שגרמו  עד  הדברים  נתגלגלו 
הזה  הרע  חלק  בישראל  נדבק  המרגלים  חטא  ע"י  כי  לא"י 
ראויים  ישראל  היו  לא  שבגללו  העיקרי  הגורם  הי'  שהוא 

ישראל. לארץ  יכניסם  לזה שמשה 

הי'  לא  שמשה  שהטעם  האוה"ח  מדברי  לנו  נתבאר  הרי 
יכול להכנס לא"י הוא משום שכיון שהי' צורך להחריב את 
משה  ואם  ישראל,  של  עוונותיהם  על  לכפר  כדי  ביהמ"ק 
יכול  הביהמ"ק  הי'  לא  אז  ביהמ"ק  את  ובונה  נכנס  הי' 

לא"י. להכנס  יכול  הי' משה  לא  לכן  להחרב 

יש לשאול למה מנע ד' את משה רבינו מלהכנס  ולפי"ז 
באופן  לא"י  להכנס  למשה  להתיר  הי'  אפשר  הרי  לא"י 
שהוא לא יבנה את ביהמ"ק ועי"ז לא יהא שייך חשש הנ"ל 
שוב  א"כ  ביהמ"ק  את  בונה  היה  לא  שמשה  שכיון  משום 
עוונותיהם  יתכפרו  ועי"ז  ביהמ"ק  יש אפשרות להחריב את 

ישראל. של 

טענת  היתה  שזה  כותב  כה-כו)  (ג,  האוה"ח  ובאמת 
נא  "אעברה  לד'  טען  שמשה  ואתחנן,  בפרשת  רבינו  משה 
רק  שהוא  באופן  לא"י  להכנס  רצה  שמשה  היינו  ואראה" 
ועי"ז  אותו  יבנה  שהוא  באופן  ולא  הביהמ"ק  את  "יראה" 
יוכל הביהמ"ק להחרב כדי לכפר על ישראל ושוב אין טעם 

לא"י. מלהכנס  את משה  למנוע 

רבינו  משה  טענת  את  לקבל  ד'  שסירב  הטעם  והנה 
הקפיד  שד'  משום  שהוא  יג)  כ  (במדבר  באוה"ח  מבואר 
על משה מצד "עצם המעשה" שלו אצל המי מריבה שהרי 
מצד  ולכן  לעשות  צווהו  שד'  המעשה  את  עשה  לא  משה 
הזה  בענין  חלקים  ב'  יש  באמת  דהנה  עליו.  ד'  הקפיד  זה 
של "יען אשר לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל" 
הוא  וחלק שני  הוא מצד התוצאות של המעשה  חלק אחד 

שיתבאר. וכמו  המעשה  עצם  מצד 

לנו  ביאר  לז)  א,  דברים  ח,  כ,  (במדבר  האוה"ח  דהנה 
שמשה  שכיון  מריבה,  מי  של  המעשה  של  התוצאות  את 
עי"ז  ממילא  מריבה  המי  אצל  כראוי  ד'  את  קידש  לא 
יכניס  שמשה  ראויים  הם  שיהיו  באופן  ישראל  נטהרו  לא 
עצם  מצד  משה  "נענש"  לא  זה  ביאור  ולפי  לא"י.  אותם 
של  התוצאה  מצד  רעה  למשה  נגרם  אלא  שלו  המעשה 

ישראל  של  והטהרה  התיקון  שנחסר  שכיון  שלו  המעשה 

כיון שעי"ז  לא"י  להכניסם  יכול  הי' משה  לא  "ממילא"  לכן 

החטא  של  זה  חלק  מצד  ולפיכך  וכנ"ל  הבית  נחרב  הי'  לא 

לא"י  להכניסו  בטובו  ד'  שיועיל  מד'  לבקש  יכול  משה  הי' 

ביהמ"ק. את  יבנה  לא  באופן שהוא 

עוד חלק  לנו שיש  יג) מסביר  כ,  (במדבר  אולם האוה"ח 
שני בענין החטא של מי מריבה והוא, שד' הקפיד על משה 

את  קיים  לא  שמשה  שכיון  משה  של  המעשה  עצם  מצד 

את  לבאר  ח  כ,  שם  האוה"ח  שמאריך  [וכמו  כראוי  ד'  דבר 

עצם  על  משה  נענש  לפיכך  ד']  דברי  בהבנת  משה  שגגת 

מי  של  המעשה  את  עשה  שמשה  שכיון  שלו  המעשה 

הקפיד  לכן  ד'  קידוש  ממנו  נגרם  שלא  כזה  באופן  מריבה 

לא"י. מלהכנס  אותו  ומנע  עליו  ד' 

יכנס  שהוא  מד'  שביקש  משה  טענת  הועילה  לא  ולכן 
שכיון  משום  הביהמ"ק,  את  משה  יבנה  שלא  באופן  לא"י 

ד'  צווהו  שלא  כזה  באופן  הסלע  מן  מים  הוציא  שמשה 

ועי"ז לא קידש משה את ד' לפיכך הקפיד ד' עליו ולא נתנו 

הביהמ"ק  את  משה  יבנה  שלא  באופן  אפילו  לא"י  להכנס 

כד)], יג,  כ,  (במדבר  האוה"ח  דברי  מתוך  מבואר  [כנלע"ד 

דברינו  כנים  שאם  הוא,  זה  על  קשה  שקצת  מה  אולם 
ואתחנן  בפרשת  זה  דבר  את  האוה"ח  לנו  ביאר  לא  למה 

כשהד' סירב להיענות לבקשת משה רבינו [שביקש להכנס 

וכמו שכתוב שם  יבנה את ביהמ"ק]  לא"י באופן שהוא לא 

"ויתעבר בי ד' למענכם ולא שמע אלי ויאמר ד' אלי רב לך 

אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" והאוה"ח שם לא מסביר 

לנו איך סילק ד' את טענת משה רבינו ומה היתה תשובת ד' 

והרי לפי"ד הנ"ל התשובה לטענת משה  לטענתו של משה 

מבוארת בפסוקים שבחומש במדבר [לפי הביאור הנ"ל של 

האוה"ח] וא"כ למה לא ביאור לנו האוה"ח בפרשת ואתחנן 

לד'  יש  שעדיין  הנ"ל  התשובה  את  למשה  השיב  אכן  שד' 

ולכן  משה  שעשה  המעשה  עצם  מצד  משה  על  הקפדה 

וצ"ב. לא"י,  להכנס  יוכל משה  לא  זה  בגלל 
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