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 וסיפוריםליקוטים 
 מטות -נפלאים 

 

 

" ישראל לבני המטות ראשי אל משה וידבר"
 (ב, ל)

 יתנו, ישראל לבני אזניהם את שיטו העם לראשי ציווה משה
 .ולצרכיהם לדרישותיהם ליבם

 

 (ג, ל" )יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
 והיה, ב"בב פוניבז' בישיבת למד ו"הי הלר יהושע' ר ח"הרה

 הבחין הוא. ל"ז כהנמן יוסף' ר הגאון הישיבה לראש מקורב
 הרבנית את כשנשא וגם, יחידי לאכול הרב נוהג השנה שבראש

 י"להגר ושאל, בנפשו עוז הרהיב, כך לנהוג המשיך, שני בזיווג
 נדהם, לבד אוכל ת"שמעכ הטעם מה, רבינו ילמדנו, ל"ז כהנמן

 ט"תרפ בשנת לו וסיפר, למנהגו לב שם מי שאי לשמוע הרב
 ראש לפני זה היה, הישיבה עבור מגבית לערוך ב"לארה נסעתי
 לליל עבורי מתאימים אינם והחברה שהמקום הבנתי, השנה
 נוהג הנני אמרתי, לסרב יכולתי ולא נבוך הייתי... השנה ראש

 ולא, בהבנה דברי קיבל הלה, ביחידות השנה ראש בליל לאכול
 שכך כיון, השנה ראש בליל ביחידות לאכול נוהג אני מאז. נעלב

 .יעשה מפיו היוצא וככל( בכוונה שלא אפילו) מפי יצא
 

 (ג, ל" )יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
 בהספד ל"זצ דיסקין ליב יהושע' ר הגאון נכח, אחת פעם

 כנהוג שם אמרו. מתלמידיו לאחד שבעה במלאת שנערך
 מיד. הקהל התפזר ההספד ובתום", רחמים מלא קל" תפלת
 מטבע לו נתן, הכנסת בית שמש את הרב הזמין, מכן לאחר
 בשעת שנכח הקהל כל עבור, "והדגיש, המנוח נשמת לעילוי

 בעבור" אמר הרי החזן, עמו ונימוקו וטעמו". ההשכבה תפילת
 חובה ראה כן על", נשמתו לעילוי צדקה נודרים הקהל שכל

 .זו בהתחייבות הציבור ייכשל שלא להבטיח לעצמו
 

 (ג, ל" )יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
 להורים שנולד ל"זצ מלצר זלמן איסר רבי הגאון על מסופר

 מלבד בצעירותם כולם מתו, לפניו שנולדו אחיו. מרודים עניים
 וייוולד אותם שיושיע' לד בתפילה הרבו והוריו, אחת אחות

 והתפילות הדמעות, הבכי. ימים לאריכות שיזכה בן להם
 בברית. בן להם נולד ל"תר בשנת באדר' ה וביום, נתקבלו

 טוב יום רבי, מיר קהילת של רבה, הגדול הכהן הגאון השתתף
 הנולד הרך ואת ורעייתו פרץ ברוך רבי את ברך הוא, ליפמאן
 לחופה, לתורה לגדלו שיזכו להם ואיחל, כהנים בברכת

 להשתתף, בכללם והוא, הנוכחים ושיזכו, טובים ולמעשים
 הנימול הרך כאשר פרץ ברוך רבי שיעשה המצוה בסעודת

 מאחיה מבוגרת שהיתה ובתם הזוג בני. למצוות יגיע זלמן איסר
, זלמן איסר התינוק על משמר מכל שמרו, שנה עשרה בשמונה
 עלה שבה השבת הגיעה. מצבם לפי יכלו אשר כל לו והעניקו

 טוב יום רבי את אביו הזמין, מצוה בר בהיותו לתורה זלמן איסר
 מיר ישיבת ראש טיקטינסקי לייב חיים רבי את וכן, ליפמאן

 עוגיות ומעט ש"יי קצת רק וכלל ביותר דל היה הקידוש. ועוד

 מורי, ואמר פרץ ברוך רבי קם ואז. הגדולה עניותם מפאת
 הואיל, מצוה הבר לרגל קידוש לעשות חשבתי לא, ורבותי
 בשעת אבל, לקידוש הוצאות להוציא לי אסור, קשה כה ומצבי

 בירכו ה"ע אבינו אברהם של לבריתו זלמן איסר של הכנסתו
 ושאר" טוב יום מלבושי" בעל דאתרא המרא כבוד אותי

 למצוות הנולד הרך את להכניס שאזכה, בברית הנוכחים
 חושש לכן", אמן" עניתי ואני, מצוה וסעודת קידוש ולעשות

 החלטתי זו ומסיבה, לקיימו עלי אשר בנדר קבלה שזוהי, אני
 והאורחים הרב בפני דבריו כדי ותוך, קידוש לעשות עלי שחובה

 .דמעות עיניו זלגו
 

 (ג, ל" )יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
 ולא מפיו היוצאת מילה שום תחּוַלל לבל, בדיבורו שנזהר מי

 -" יעשה מפיו היוצא ככל" אומר הכתוב עליו, לבטלה תהא
, למלאה שיש כגזירה נחשב שלו דיבור וכל מתקיימות ברכותיו

 ה"והקב גוזר צדיק - לך ויקם אומר ותגזר: חכמינו שאמרו כפי
 .מקיים

 (ישראל עבודת)
 

 (ג, ל" )יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
 היה( ל"זצ דיסקין ל"המהרי של אביו) הורדנא בנימין רבי צ"הגה

 א"רע הגאון הזדמן. ל"זצ איגר עקיבא רבי הגאון של תלמידו
 ואינו, חמורה לבעיה שנקלע בנימין רבי לו סח, תלמידו לבית
 יצא שלא ונשבע ד"לביהמ נכנס ח"ת אברך. פתרון לה מוצא
 ובניו אשתו, וחודשים שבועות עברו, ס"הש כל שידע עד ממנו

 פתח לו למצוא ניסיתי. שיפרנסם מי שאין, בבכייה אלי באו
 שידע ענה, ששאלתיו מה כל על אך', וכו כך ידעת אלו... חרטה

 וכשראה, קצת המתין א"הגרע. נשבע כן פי על ואף מכך
 בוא, לרב אמר, פניו לקבל הקהילה ובני ח"ת לכבודו שנתאספו

 עקיבא' ר שהגאון מהחלון ראה האברך. המדרש לבית ונלך
 רצה, מאוד עד הצטער. אליו באים אנשים ומאות והרב איגר

' ר הגאון כשבא. השבועה בגלל יכול ולא לקראתם לצאת
, א"הגרע לו אמר. אלי בא ת"מעכ ואמר גמגם אליו איגר עקיבא

 פתח. אליך באתי כן על, ממך חוץ פני לקבל באו ח"הת כל
אילו ידעתי שכת"ר יטרח עד אלי בגלל שבועתי  ואמר האברך

 אילו, נוספים ח"ת שני ועמו א"הגרע אמר לו לא הייתי נשבע.
 .לך מותר, לך מותר, לך מותר -נשבעת  לא ידעת

 

 (ב, ל" )יעשה מפיו היוצא ככל, דברו יחל לא"
, מפיו היוצא ככל עושה ה"הקב - דיבורו את מחלל שאינו מי

 ".מקיים ה"והקב - גוזר צדיק" שכתוב כמו
 

 ללמוד אפשר שממנו, מדהים סיפור מובא יביעו טובך בספר
 כשהגיע: צדיק של מפיו היוצאת מילה של המופלג כוחה על

 העולם בכל שמו עדיין יצא לא, ארצה זצ״ל מטשעבין הגאון
 עין אבל. הגאונים מגאוני כאחד התפרסם לא וטבעו, התורני

 הגאון של דמותו את צדה בירושלים חכם תלמיד של הבדולח
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 החליט, טיבו על ועמד גדולתו את שזיהה ולאחר, המופלא
 כשאחד מביתו יצא מטשעבין שהרב, פעם אירע. לשמשו

 עומד שהכפתור המשמש כשראה. פרום היה בבגדו הכפתורים
 לו ויתפור ומחט חוט שיביא עד מעט שימתין לגאון אמר, ליפול

 בצורה שיצא כמותו חכם לתלמיד נאה לא שהרי, הכפתור את
 את תפר חכם והתלמיד המתין מטשעבין הגאון. החוצה שכזו

 לגופו, משים מבלי, המחט נכנסה, התפירה במהלך. הכפתור
, המלאכה את כשסיים. מאוד נחרד חכם והתלמיד, הגאון של

 את הרגיע מטשעבין הרב... מגיהנום חושש שהוא לגאון אמר
 אותך יכניסו אם גם. יקירי, תחשוש ״אל לו ואמר, היהודי

, ותרי מאוחר שנים עשרות... משם״ אותך אוציא אני, לגיהנום
, יהודי לאותו זצ״ל הרב קרא, מטשעבין הגאון של פטירתו לפני

 שאוציא לך הבטחתי שנים וכך כך שלפני הנך ״הזוכר: לו ואמר
 ככר היה מטשעבין הרב. נפעם עמד הלה, מהגיהנום״ אותך
 עמו ומשוחח לו קורא הוא והנה, שבדור הגדולים מגדולי אחד

 זצ״ל והרב... ממנו ושכח כמעט המשמש,, עצמו שהוא דבר על
 עמדי עשה, אבל. אקיים שהבטחתי מה את: "ואמר המשיך

 .המלאכה״ את עלי תקשה ואל ואמת חסד
 

 מגור" שמחה לב"ה בעל ר"האדמו ק"כ אל ונכנס היה מעשה
 בינו" שמחה לב"ה החליף. ק"בזש נפקד לא שעדיין אברך ע"זי

 החלפתי ואמר עצמו תיקן ומיד", טוב מזל" לו ואמר חבירו לבין
. מכן לאחר מיד נושע אברך אותו אך. אחר אדם לבין בינך

 שההוא" שמחה לב"לה וסיפר מהמקורבים אחד נכנס כאשר
 השמים מן אך, לברך אותו התכוונתי לא, "הגיב, מברכתו נושע

 .לבטלה" ילכו לא שדברי השגיחו
 ואחד, בשבת ישב ל"זצ דיסקין בנימין' ר שהגאון היה פעם וכן

 אמר. הגדולה לעיר מחר לנסוע שרוצה אתו דיבר העיר מעשירי
 הבין לא כי, אסע אני, לא, העשיר וענה, תלך ה"אי בנימין' ר לו

 איך, למחרת ובאמת. כך בשבת ידבר שלא לו מרמז שהרב
 לו ואמרו הכרכרה את שהפסיד שמע, לתחנה העשיר שהגיע
 אליה להגיע כדי לרוץ התחיל, הכרכרה יצאה רגע שלפני

 עברה זו שברגע שמע הבאה לתחנה וכשהגיע, הבאה בתחנה
, לעיר שהגיע עד הכרכרה לתפוס כדי ברגלו רץ וכך, הכרכרה

 ".תלך אתה" בשבת לו אמר שהרב מה הבין ואז
 

 (ג, ל" )יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
 שאינו אדם" דברו יחל לא" בפסוק שנאמר זה: א"החיד כתב

, שמים לשם ורק אך רק ועניניו דיבוריו כל אלא דבריו מחלל
 מפיו היוצא ככל" ה"הקב אז, מפיו שקר דבר מוציא ואינו

 . מקיים ה"והקב גוזר צדיק" יעשה
 מתושבי אחד לסוכתו שבא, ל"זצ מוילנא הגאון על מסופר

 עמקותו ומרוב, ברכתו את לקבל סוכות המועד בחול עירו
 חשב, בקודש כמנהגו פנים לו האיר ולא בו הבחין לא בתורה

 מתייחס ולמה מה על א"הגר את ושאל, עליו טינה לו יש כי הלה
 יהי בירכו ואף, עליו טינה שום לו אין כי א"הגר לו ענה? כך אליו
 האריך והלה נתקיימה הצדיק ברכת! שנה מאה עד שתחיה רצון
 באחד, ושמונה התשעים לשנתו טובה בשיבה והגיע ימים

 בכל סירב, רופא לו להזמין רצו ביתו ובני וחלה כשנחלש הימים
, שנה מאה עד לחיות א"הגר ברכת בידי הלא באומרו, תוקף

 יום אף אוותר ולא, ימים וכמה שנתיים עוד חסרות זה ולחשבון
 . עולמו לבית נפטר המאה הולדתו ביום זקן אותו היה וכן, אחד

 

 (ג, לא'" )ה ציוה אשר הדבר זה"
 כל) דאורייתא מפטפוטי בר בישין פטפוטין כל: ל"חז אמרו

 ציוה אשר הדבר זה(, "תורה מדברי חוץ אינם טובים פטפוטים
  לאמור מותר אותו -' ה ציוה אשר הדבר זה" לאמור' ה
 (מפרסברג ליטש ל"רמ)

 

 ישראל" מטות לכל למטה אלף למטה "אלף
 (ד, לא)

 .(י"רש) לוי" שבט "לרבות
, למלחמה אנשים גוייסו לוי משבט גם אם, המפרשים מקשים

 עשר משלושה איש אלף עשר-שלושה להיות היו צריכים הרי
 מאלפי ויימסרו: "הסמוך בפסוק נאמר אפוא ולמה, שבטים
 "?אלף עשר שנים... ישראל

 שמיתת מששמעו" י"רש אומר" ויימסרו: "הכתוב על, ברם
" כרחן על שנמסרו עד ללכת רצו לא מדין בנקמת תלויה משה

, ישראל שבטי בשאר רק - אמורים דברים במה'(. ה פסוק)
 לא ולאמו לאביו האומר: "נאמר הלא לוי שבט לגבי ואילו

 –( לג, ט דברים) ידע" לא בניו ואת הכיר לא אחיו ואת ראיתיו
 רצון מפני להם והיקרים הקרובים כל את לשכוח שבכוחם

 האהוב מנהיגם מיתת כי ידעו אם ואף, יתברך השם וכבוד
 השם רצון את למלא ברצון הלכו זאת בכל, זו במלחמה תלויה
 .יתברך

 הכתוב הלא להלן אך, אלף עשר שלושה היו שאמנם יוצא, ובכן
 שנים אלא מנו לא באמת והם, כרחם על שנמסרו באלה מדבר
 ...הטוב מרצונו הלך לוי שבט של האלף שכן, בלבד אלף עשר

 (ל"זצ מגור מ"רא ר"אדמו בשם)
 

 ישראל מטות לכל, למטה אלף, למטה ״אלף
 ( ד, לא) לצבא״ תשלחו

 נגד שלמלחמה, כלומר". לוי שבט לרבות, "כך על כותב י"רש
 לוי. משבט אנשים אלף גם נשלחו מדיין

 עשר שלושה הלכו שלמלחמה, יוצא זה לפי שהרי, תמוה והדבר
 ישראל בעם יש הכל ובסך, שבט מכל אלף נשלחו כי) איש אלף

 מתפצל יוסף ששבט בכך ]בהתחשב שבטים עשר שלושה
 במפורש נאמר ד׳ בפסוק ואילו(, אפרים[ ושבט מנשה לשבט

 אלף ישראל מאלפי וימסרו: "איש אלף עשר שנים רק שנשלחו
 ".צבא חלוצי אלף עשר שנים, למטה

 לשבט נחשבים ומנשה שאפרים, השאלה על מתרץ ם"הרא
 לכן(. שבטים שני נקראים הם הארץ חלוקת לעניין ורק) אחד
 .לוי שבט כולל, שבטים עשר שנים ישנם שאכן יוצא
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 ( ו, לא'" )וגו משה אותם וישלח"
 בני נקמת נקום משה לו אמר ה"הקב, הקשה תנחומא במדרש
 שנתגדל כיון אלא, אחרים משלח והוא בעצמך אתה ישראל
 מסופר. טובה בי שעשו להם מיצר שאני דין אינו אמר, במדין

 בבני בישיבה שלמד בחור לאיזה דואג היה כי, ל"זצ שך הרב על
, השיב, מדוע כשנשאל. וכדומה לעזרה כסף עבורו ושולח, ברק

 הייתי שבוע בכל. אחת חולצה אלא לי היתה לא בבחרותי
 ברוח יבשה אשר עד בקור ומצטמרר, בהחבא מכבסה

. בגבה גדול חור ונפער, החולצה בלתה שימוש מרוב. המקפיאה
 שעות כמה ובמשך, המדרש בבית הראשון להיות הייתי ממהר

 נודע. הקרע את יסתיר הספסל שגב כדי, ממקומי קמתי לא
 ובחור, חולצות שתי לי ושלחה הקהילה מנשות לאחת הדבר

 .הטוב הכרת אני וחייב, אשה אותה של נכדה הוא, זה
 

 משה״ את' ה ציוה כאשר מדין על ״ויצבאו
 ( ז, לא)

 מיוחד לציווי כאן רומזות" משה את' ה ציווה כאשר" המילים
 )הלכות ם"הרמב שכותב כפי, ולמצור למלחמה הקשור נוסף

 אותה מקיפין אין, לתופסה עיר על כשצרים: "ז(, ו מלכים
 לברוח מקום ומניחין, רוחותיה משלוש אלא, רוחותיה מארבע

 מדין על ויצבאו'  שנאמר, נפשו על להימלט שירצה מי ולכל
 למדו השמועה מפי(, דנן הפסוק)' משה את' ה ציווה כאשר
 ".ציווהו שבכך

 כמצוות זה מיוחד ציווי מנה לא המצוות בספר ם"הרמב, והנה
 חולק המצוות ספר על בהערותיו ן"הרמב זאת ולעומת, עשה

 .כעשה זה ציווי למנות שיש סבור והוא ם"הרמב על
 ההלכה, ן"הרמב לפי: כך מחלוקתם מבוארת חכמה משך בספר

 ואילו, ושלום הצלה מטעמי נובעת, רביעית רוח להניח שצריך
 ובתור, המלחמה את לייעל נועדה זו שהלכה סובר ם"הרמב

. עשה כמצוות זאת החשיב לא ולכן גרידא מלחמה תכסיס
 7 נגד היא המלחמה שאם כך היא ביניהם להלכה מינא והנפקא
 לפי תחיה כל נשמה' 'לא בהם שנאמר עמלק או העמים
 עליהם, לחמול אסור כי רביעית רוח משאירים לא הרמב"ן
 צריך אצלם גם מלחמתי תכסיס שזה הרמב"ם לפי זאת לעומת

 .שיברחו כדי רביעית רוח להשאיר
 

 (יד, לב" )חטאים אנשים תרבות"
 ראובן. משל פי על ונבאר. להיות צריך כך", תמיד נגדי וחטאתי"

 שמעון את ראובן פגש לימים. זהב דינרי אלף לשמעון הלוה
 אמר, זהב דינרי אלף לי חייב שהנך אתה זוכר האם: אותו ושאל

 דע, כזה חשוב דבר ששכחתי דעתך על תעלה וכי: שמעון לו
 אף מכך דעתי הסחתי לא, שלך הכסף את שלקחתי מאז כי, לך

 שבו ליום ומקווה מצפה ואני, בפנקסי רשומה ההלוואה, לרגע
 של דעתו נחה זו תשובה למשמע. החוב את לסלק' ד לי יעזור

 הוכיח שמעון, במלואו לו יוחזר החוב כי כעת בטוח הוא, ראובן
 פוגש היה ראובן אם, זאת לעומת. והגון ישר כאדם עצמו את

 אינו זה חוב כי לו עונה היה והלה, חובו את לו ומזכיר שמעון את
, לו חייב הוא אמנם אם זוכר הוא ואין, בפנקסו כלל רשום

 נוכל שהוא, האמיתי פרצופו את שמעון גילה זו בתשובה
 אדם. הצבי קרן על מעותיו את שהניח לראובן לו ואוי, ורמאי
 של לממונם חושש הוא אין בוודאי, חובותיו את רושם שאינו

 פי על. החוב את יחזיר לא שהוא גדול חשש וקיים, אחרים
 החרד האיש: התשובה דרכי את חיים החפץ מסביר זה משל
 עליה מתחרט הוא מיד, עבירה שעבר לו יארע אם', ד לדבר

 מקבל והוא בפנקסו זה עוון רושם, בתשובה חוזר, גמורה חרטה
. זה בעוון נכשל הוא כי לעולם ישכח שלא שלם בלב עצמו על

 שאמר כמו, שלמה בתשובה לשוב תמיד עצמו את יזרז הוא
". תמיד נגדי וחטאתי( "ה, נא תהלים) השלום עליו המלך דוד
 ימי כל לתשובה קרוב שיהיה עליו חזקה, נוהג אמנם הוא כך אם
 ואינו עליה דעתו את נותן אינו העבירה עובר אם אולם. חייו

 גם כראוי תשובה לעשות בידו יעלה לא, מיד בתשובה חוזר
 והוא, זו עבירה שעבר שוכח הוא הזמן ובמשך מאחר, בהמשך

 בחטא חייו ימי כל נשאר שהוא עד, לעוון מעוון רעה מוסיף
 בן ישמעאל רבי על( יב שבת) מובא ל"ז בחכמינו. ליצלן רחמנא
 בן ישמעאל אני: בפנקסו וכתב הנר את והיטה שקרא אלישע
 אביא המקדש בית לכשיבנה, בשבת נר והטיתי קריתי אלישע
 עיניו לנגד תמיד הציב אלישע בן ישמעאל רבי. שמנה חטאת

 ידי עדיין יצא לא שמא ודאג הצטער הוא ימיו כל. עוונו את
 .שלמה בתשובה עליו עברו ימיו שכל ונמצא, חובתו

 

 מצבא הבאים... החיל פקודי על משה ויקצוף"
 ( יד ,לא) "המלחמה

 זנות בגלל למלחמה שיצאו בכך האבסורד קוצף בגלל משה
 בשטח כבר ולכן? למחנה אותן מביאים ובסוף, מדיין נשות

. המחנה את ולטהר לנהוג כיצד לחיילים הלכתי שיעור מעבירים
 אלעזר ויאמר"אלעזר:  הוא השיעור מעביר להפתעתנו אך

 אשר התורה חוקת זאת למלחמה הבאים הצבא אנשי אל הכהן
, משה את אם! משה את' ה ציוה .(כא, לא" )משה את' ה ציוה
 וגם, הציווי את קיבל משה? השיעור את מעביר אלעזר למה
 "?רבו בפני הלכה מורין אין" שהרי להורות לאלעזר מותר כיצד

 משה שבא לפי: "מופלאים חינוך דברי לנו כתוב במקום י"רש
 גיעולי הלכות ממנו שנתעלמו, טעות לכלל בא כעס לכלל
 ..."גויים

 

 למקננו נבנה צאן גדרות ויאמרו אליו ויגשו"
 (טז, לב" )לטפנו וערים פה

 לשמאלו כסיל ולב משה זה לימינו חכם לב רבה במדרש מובא
 עיקר הטפל ואת טפל העיקר את שעשו גד ובני ראובן בני אלו

 למשה אומרים שהן. הנפשות מן יותר ממונם את שחבבו
 אינה משה להם אמר .לטפנו וערים פה למקננו נבנה צאן גדרות
 לכם בנו תחילה, עיקר העיקר את עשו אלא כך תעשו לא כלום,
 אתם ה"הקב להם אמר .לצאנכם וגדרות כ"ואח לטפכם ערים
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. ברכה בו אין חייכם, הנפשות מן יותר מקניכם את חיבבתם
 ."תבורך לא ואחריתה בראשונה מבוהלת נחלה: "נאמר עליהם
 כ"כ קשה עונש להם מגיע מדוע: שואל ישראל גנזי בספר

 מדה כנגד מדה מה ועוד ?הצאן שהקדימו קל דבר בשביל
 מאכל להקדים שצריכים כדין עשו לכאורה ועוד? הזה בעונש

 ?(.)מ בברכות' הגמ שמביאה כמו לאדם כ"ואח לבהמה
 קודם הבהמה פרנסת שקדמה הטעם נפלא באופן ומתרץ
 נתערבב החטא י"שע הראשון אדם חטא מחמת הוא לאדם
 מאכלו את שיתקן עד לאכול לאדם אי אפשר ולכן ברע הטוב
 את תמצא חטאה שלא הבהמה אך. מהרע הטוב ויברר

 אפיך בזיעת בו שנאמר כאדם שלא בנקל מקום בכל פרנסתה
 .לחם תאכל

 כאשר אולם הטבע בדרך היא הפרנסה כאשר דווקא זה כל אך
 היא הפרנסה ומסתמא הטבע מן למעלה נס פ"ע באה הפרנסה

 קדימה אין אז, לתקן עליו אשר את שתיקן מעשיו בזכות
 נאמר הסלע מן מים משה הוציא כאשר ולכן. האדם על לבהמה

 .לבהמה אדם שהקדים בעירם ואת העדה את והשקית
 בדרך לארץ להיכנס שרצו בזה היה המרגלים חטא שורש והנה

 אין נס פ"ע ההנהגה אם שהרי מרגלים לשלוח דרשו ולכן הטבע
 בנחלתם חפצו ראובן ובני גד בני כן כמו, מרגלים לשלוח צריך

 הארץ טוב ומחמת מקניהם רוב מחמת הטבע פ"ע שתהיה
 שחפצם הראו ובזה לטפם מקניהם הקדימו ולכן ודשנה ההיא

 אותם ודימה משה הוכיחם ולכן הטבע דרך פ"ע בהנהגה
 היה כי להם ואמר. המרגלים בטעות טעו הם גם כי למרגלים

 למעלה שהוא שפע בכל כמו לבהמתם טפם את להקדים להם
 ארץ חבל לנחול שרצו ומחמת לבהמה קודם שהאדם הטבע מן
 בראשונה מבוהלת כנחלה שהיא יתברך' ה אמר הטבע בדרך זה

 לו יש הטבע מן למעלה שהוא דבר כי, תבורך לא ואחריתה
 . נצחי שאינו טבעי דבר ולא נצחי קיום
 ..." לצנאכם וגדרות לטפכם ערים לכם בנו: "להם עונה משה

 כל מה: הפסוק בתוך לסדר לב נשים אך, דברים אותם לכאורה
 יותר ממונם על היו חסים: "י"רש ומעיר? ראשון אומר אחד

: משה להם אמר, לטפם מקניהם שהקדימו, ובנותיהם מבניהם
, לטפכם ערים לכם בנו, טפל והטפל עיקר העיקר עשו, כן לא

 .(טז, לב) "לצאנכם גדרות כך ואחר
 חושבים שאנו מה יוצא חוץ כלפי. הנפש של מראה הוא הדיבור
 המילים סדר: ואומר אותם מוכיח אחד במשפט משה. בפנים

 אך, המילים סדר את שנו. באמת לכם חשוב מה הראה בפסוק
, כסף לפני משפחה, והטפל העיקר את בנפש סדרו מכך יותר

 .ונחלה להצלחה תזכו ואז
 בצד רק לגוף שמחובר היחיד השריר היא שהלשון ונזכיר נסיים
 ולצאת להתרחק לפעמים לעצמה מרשה היא ולכן, אחד

 הנכונים הגבולות את לה לשים בעולמנו חובתנו. משליטה
 .בחכמה בה ולהשתמש

 

, לאמר משה אל ראובן ובני גד בני ויאמר"
 יעברו ועבדיך מצוה אדוני כאשר יעשו עבדיך

 אדני כאשר למלחמה' ה לפני צבא חלוץ כל
 (כז-כה, לב" )דובר

' פס" )תשובו ואחר' ה לפני הארץ ונכבשה" הפסוק על ברם
" תשובו ואחר" ה"ע רבינו משה שדברי, המדרש אומר(, כב

 למלחמה שהלכו ראובן ובני גד בני וכל, במלואם נתקיימו
 ולא וחלוקתה ישראל ארץ כיבוש לאחר למקומם שבו, חלוצים

: הכתוב כמאמר, משה של דיבורו פ"ע זאת וכל, מהם אחד מת
 ".לך ויקם אומר ותגזור"

 יעשו עבדיך: "משה אל ראובן ובני גד בני אמרו מתחילה כך על
 הירדן את הצבא אנשי כל שנעבור היינו –" מצוה אדוני כאשר

 שישים בני עד עשרים מבני הצבא אנשי הם ואלו, למלחמה
: ואמרו הוסיפו מכן לאחר אך. המלחמה לצבא היוצאים

 יותר שכבר אלא אפילו היינו –" צבא חלוץ כל יעברו ועבדיך"
 ואדרבה, למלחמה ילכו הם גם, הצבא מן ופטורים שישים מבן
 כאשר, "וזריזות חשק ביתר", למלחמה' ה לפני... יעברו" הם

 אם", תעבורו ואחר, "זה דיבור מפיך שיצא לאחר –" דובר אדוני
 כן על, שנים ד"י של זו תקופה כל במשך שיחיו הם בטוחים כן

  למלחמה. ילכו הם גם בוודאי
 (דיסקין ל"המהרי)

 

 (לב, לב" )חלוצים נעבור נחנו"
 :אמר, החלוצים מחובבי כידוע היה שלא, זוננפלד חיים יוסף' ר

". חלוצים נעבור נחנו". "נחנו" הביטוי מופיע במסורה פעמיים
 מלאים לצערנו שהחלוצים ללמדך -" ומרינו פשענו נחנו"

 .בפשעים
 שלישית פעם שיש השיב קוק להרב הדברים כשנאמרו

 .(יא, מב בראשית" )נחנו אחד איש בני כולנו" במסורה
 

 (מב, לב" )בשמו נבח לה ויקרא"
 בשם, טעבלי דוד' ר בשם, יהושע חוסן בשם מבאר חיים החפץ

 לגלות נסע א"כשהגר כי, גאון הווילנער בשם ואלוזין חיים' ר
 ונתן, גוי של לשדה נכנס ובטעות עגלה בעל עם פעם נסע

 מילה אומר הייתי אם א"הגר אמר, א"להגר מכות השדה הבעל
, אותי עוזב היה בוודאי, עגלה הבעל זה רק אני לא שזה אחת
 לשון תיבות ראשי" לה"ו, בשמו נבח ה"ל" ויקרא כתוב אבל
 ידעתי ואני, נובח בכלב מתגלגל הרע לשון שמדבר ומי הרע

 התורה כל עוזר היה ולא, נובח בכלב אתגלגל אדבר שאם
 .שלמדתי
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