
 

 ד"בס

 הם הוראה לכלל ישראל'ענני הכבוד' 

 !בכל מצב 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו'להתנהג 
 

 למה נחשב בניית המשכן כ'סותר על מנת לבנות במקומו'?« 

)שבת הגמ'  ."על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" )במדבר ט, כ(בפרשתינו ב וכת

מביאה את דעת רבי יוסי כי רק אדם הסותר על מנת לבנות באותו  לא:(
מקום הוה סתירה, ועובר איסור דאורייתא של סותר, אבל מי שסותר על 

 .מלאכת סותרלמנת לבנות במקום אחר לא נחשב 

מביאה על כך קושייתו של רבה, שהרי כל מלאכות האסורות  'והגמ
היתה מלאכת  במשכן, ולכאו' הרי ןלומדים ממלאכת המשכבשבת 

שהרי היו מפרקים את  ,'במקום אחר הסתירה 'סותר על מנת לבנות
ומתרצת . חנייתםמקום המשכן קודם מסען ובונים אותם במקום אחר ב

אינה נחשבת לבניה במקום אחר, שהואיל ש'על פי ה' כי בנין המשכן  ,הגמ'
 .באותו מקום דמי'יחנו ועל פי ה' יסעו כסותר על מנת לבנות 

 .ובהירותדברי הגמ' הללו טעונים בירור י' רואה שעומק מעוכל 

מסעות ששבהיות  ,מפרש כי כוונת הגמ' לומרשרבינו חננאל בועי' 
את המשכן א"כ הרי שכלל ישראל פירקו  הק', על פי השכינההיו ישראל 

שב נח לכן, הבורא, ואפילו באותו מקום היכן שיצוום שוב על דעת לבנותו
 הסתירה כאילו סתרו על מנת לבנות באותו מקום. כוונת

 עם בטחון אמיתי, אנחנו כל הזמן בזרועותיו של הקב"ה!« 
דברים באופן ביאור ה )שיחות מוסר מאמר לג(שמואלביץ זצ"ל  חייםהגר"ח 

: "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי הו לשונו שםוז ,פלאנ
אין הכוונה שהלכו במדבר על מנת  (, ב)ירמיה בבמדבר בארץ לא זרועה" 

שאם כי הולכים אנשים נשים וטף  ,והיינו ,אלא הלכו על מנת לחיות ,למות
לא  ,ב"מדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים"

אלא כאילו הולכים בארץ מיושבת מקום גנות  ,הרגישו בדבר כלל
שכל הטבעים לא היו קיימים  'ולותיךחסד נעוריך אהבת כל'ופרדסים, וזהו 

לגביהם ואין לפניהם אלא הקב"ה, ובכל מקום שאמר להם לילך הלכו בו 
בלא לשים לב למצב הטבע שם, משל לתינוק הנישא בזרועות אמו אשר 
גם כשהיא הולכת אתו למקום חיות רעות וליסטים אין התינוק יודע מכך 

 בקת אותו."כלום ואין קיים לגביו אלא זרועות אמו החו

על פי ה' יחנו ועל פי ה' 'שכיון שנאמר  (שם)כוונת דברי הגמ' "וזוהי 
הכוונה כי מקומם שיש לפרש כסותר על מנת לבנות במקומו הוא,  'יסעו

של ישראל במדבר היה "ע"פ ה'" ולא נשתנה מקומם ע"י שעברו ממקום 
, שלעולם הם אצל הקב"ה כביכול כתינוק הנישא בזרועות אמו ,למקום

שגם כשהיא מהלכת ממקום למקום מקומו של התינוק לעולם אחד הוא 
 . עכ"ל."בזרועות אמו

 ,ישראל הגיעו לדרגה הכי גדול במידת הביטחון בהיותם במדברכלל 
שבו חעד שנ ,בטחו בהקב"ה בטחון מוחלט בטחון בדרגה גבוהה ונפלאה

 ב( ,)קלאוכמאמר דוד המלך בספר תהלים  ,כתינוק הנישא בזרועות אמו
כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. הם אמנם נסעו ממקום למקום ממדבר 
מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות, וכן על זה הדרך ארבעים ושנים 
מסעות, אבל בכל העת הם חשו שהם נמצאים במקום אחד, תחת כנפי 
השכינה, הם חשו בזרועתיו של הקב"ה ולא היה מכוחו של שום מסע ארוך 

 כל שיהיה לשנות ההרגש הזה.ומייגע כ

 תיאור קושי הנסיון במסעות התכופות הלא סדירים« 

ואת גודל הנסיון  ,התכופות סעותמאת קושי ה מתאריםהראשונים 
ובהאריך הענן על המשכן ימים " יט( –)ט  מזה לבני ישראל. על הפסוק שהיו

 "ל:הזב, כתב הרמב"ן "רבים ושמרו בני ישראל את משמרת ה' ולא יסעו
"וטעם ובהאריך הענן. לומר כי אם יאריך הענן על המשכן ימים רבים 
והמקום ההוא איננו טוב בעיניהם והיו חפצים ומתאוים מאד לנסוע מן 

 ".אעפ"כ לא יעברו על רצון השם ,המקום

כי מיראת  'ושמרו בני ישראל את משמרת ה' ולא יסעו'טעם וזה "
יהיה הענן ימים מספר וכן אם . השם ומשמרם משמרת מצותו לא יסעו

יעשו רצון  ,וענה בדרך כחם ,והיו העם יגעים מאד ,כשנים או שלשה ימים
 ".השם ללכת אחרי הענן

 ,כי יש שלא יעמדו רק לילה אחד ויסעו בבקר )פסוק כא(עוד וסיפר "
ולפעמים יעמוד הענן יומם ולילה כי הלכו  ,אע"פ שהוא טורח גדול להם

וינוח הענן שם כל היום ההוא וכל  ,בבקרובאו במקום ההוא  ,כל הלילה
כי היו העם  ,והוא טורח גדול מן הראשון ,ונעלה בבקר השני ונסעו ,הלילה

ופרקו העגלות והניחו משאם כמנהג הבאים מן  ,סבורים שיעמדו שם
או . קון לדרךיולא יוכלו לעשות להם ת ,ובהעלות הענן יחזרו לטעון ,הדרך

 ."ויסעו בלילה )פסוק כב(יומים 

כמסופר בכאן ולא בענין אחר כי  ,שאירע להם במסעות שעשוויתכן "
ולכך הזכיר  ,עמד הענן מערב ועד בקר ויומם ולילה ויומים וחדש ושנה

הכתוב אלו השעורין בפרטן ועמד שנים רבות כאשר הזכיר תחילה כגון 
ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם."  )דברים א מו(בקדש שאמר 

 ב"ן.עכ"ל הרמ

נסיונות שהיו לבני ישראל כמה וכמה באריכות מונה  הספורניוכן 
, המבטא את גודל דרגת הסבלנות של כלל ישראל, ואמונתו בענין המסעות

 ,ראשונה .ל: "ספר זכותן של ישראל על לכתם אחריו במדברבהקב"ה. וז"
אף על פי שהיה מקום תהו ילל  ,שהיו חונים במקום אשר ישכן שם הענן

 ."(לב, י)דברים ישימון 

. ספר שנית שהיו ממתינים את 'בני ישראל את משמרת ה'ושמרו '"
. לתור להם 'ולא יסעו' .אדהמתנתו זמן ארוך אף על פי שהיה המקום רע מ

 מקום לחנותם טוב ממנו."

שלפעמים היתה  ,. ספר שלישית'אשר יהיה הענן ימים מספרויש '"
יה שוכן הענן ימים מספר מכל חניתם במקום נאות להם ולמקניהם ושם ה

. אף על פי 'ועל פי ה' יסעו' .. לא מאהבת אותו המקום'על פי ה' יחנו' .מקום
 ".שהיו נוסעים מאותו המקום הטוב

שהיתה חנית הענן  ,. ספר רביעית'אשר יהיה הענן מערב עד בקרויש '"
שהוא זמן בלתי מוכן  ,משוער באופן שהיה לילה בלבדלפעמים זמן בלתי 

אמנם עם זה ספר שלא היתה תחלת  ,ומספיק לצרכי חניה ולצרכי המסע
 שום מסע בלילה."

ספר שבקצת אלה הזמנים לא  ,. חמישית'יומים או חדש או ימיםאו '"
ובקצתם כבר הכינו וסידרו  ,היה להם פנאי לסדר ענינם ועניני מקניהם

 ".מסתלקין תכף והורסים כל הכנותיהםיו וכמו רגע ה

"ק פרשתערש

 שנת תשע"ז סיון ט"ו

{א  }  



 

ועל פי ה' ' .. גם בזמן הקצר בלתי השגת סידור עניניהם'פי ה' יחנועל '"
. בהעלות הענן גם אחר הזמן הארוך שכבר סדרו שם כל עניניהם." 'יסעו

 עכ"ל.

של בני  בענין המסעות כותב דברים נלהבים האור החיים הק'וכן 
שאפילו כל כך נתעכב הענן שנה  ,בשבח ישראליספר כאן בזה"ל: ", ישראל

אחת יחנו ברצונם, ובהעלותו אפילו לא יתעכב אלא מערב עד בקר ונעלה 
רצון הנסיעה שהיתה להם בשלא היה  ,הענן נוסעים, והשוה הכתוב שניהם

כי ודאי  ,לרצון שהיה להם לנסוע אחר שנה אחת ,מתעכב אלא לילה אחת
 ,שהיה להם בנסיעה אחר שנה אחת יחפצו ליסע, והשוה הכתוב רצון

שלא היו קצים בעכבת החנייה לצד הזמן  ,לנסיעה אחר לילה אחת לחניתם
שלא היה כל כך ארוך כמו כן בחנייתם שנה אחת, וגמר אומר הטעם, על פי 

 ה' שלא היו חפצים אלא לעשות מאמר ה'." עכ"ל.

ם כתב להפליג במעלתם של כלל ישראל, ע"פ דברי ,"לצירוחם ז 'ר
האלו, וכותב בזה"ל: "הכתוב אומר "את משמרת ה'" הנה החשיבה התורה 
זה לעבודה רבה ונסיון גדול, לשמור את רצון ה' בכל האהבה, לא ייעפו 

את משמרת ה' 'ולא ייגעו בכל מצבים שונים ומשונים, זה נקרא כבר ודאי 
 , נורא מאוד." 'שמרו

 אל תלמידיו ישירות ממשיך בדברים נוקביםוהוא 
ואומר: "רואה אני עליכם כי אינכם מתפעלים כלל מכל 

הלא גם מן  ,התרגשותי בזה, אולם מבשרכם חזו והתבוננו
נוחיות הנמצאות כאן במיר מאשר היה לכם  תטַ עַ מַ הַ 

כבר חסר לכם כל מנוחת נפשכם, ולפעמים  - בהאמבורג
גם בכעס והתאוננות, והכלל ישראל לא הפריעם כלל כל 

ים היפוך כל מנוחה ודאי, והם קושי הדרכים במצב
לה הם הנסיונות כל א .באהבה ורצון אף לא הרהרו כלום

 ה( ,)דברים יגהקב"ה ועמדו, הוא אמרו  םנַ חַ בַ הגדולים בהם 
, מובא 'זה הענן'ואמרו בספרי  ,תלכו" ' אלקיכם"אחרי ה

 שם ברמב"ן, וזהו משמרת ה' ודאי." עכ"ל.

 איך שייך ענין 'הענני הכבוד' לדורות?« 

)דעת  בענין זה המשגיח זצ"ל תבוכרעיון עמוק עוד 

הלא הרמב"ן מביא בשם הספרי על  ,חכמה ומוסר ח"ב מאמר לב(
והיא  ,'זה הענן' )דברים יג, ה( 'תלכו לקיכםא 'אחרי ההפסוק '

מה שייך על זה מצוה  ,לכאורה מאד ותמוה .מצוה לדורות
, ובכלל מה שייך לומר הרי הענן הי' רק במדבר ,לדורות

 י הענן.'מצוה לדורות' לגב

"והמתבאר מזה שטעות הוא מה ליישב בזה"ל: וכותב 
דור ב ,ל ישראלכלמורגלים לחשוב כי הענן שהי' ל שאנו

הי' מקרה לדור  ,לנחותם הדרך כל הארבעים שנה ,המדבר
, מפני שלא ידעו הדרך, "עם הארצות" הוא בלבד ההוא

זה הי' מצבם ודרגתם העליונה של דור  'הענן'לחשוב כן, 
לחיות רק ע"פ אמונה אחרי ה' אלקים תלכו, היא  ,המדבר

דרגא עליונה, שכל הליכותיו של אדם, גם הליכותיו הגשמיים יהיו רק כפי 
 שינחוהו מן השמים, בלי שום עצמיות כלל וכלל."

ירדו לים ע"פ  ,אמונהה "פעהכל הונהג  ,היתה דרגת דור המדבר"וזאת 
)ירמי' ב, "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"  , הלכו במדבר ע"פ ה' צווי ה'

ומתוך דרגתם זו הוא שזכו לענן,  )במדבר ט("על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו"  ב(
אנחנו לא היינו מ ס ו ג ל י ם כלל לענן, רק הם שהיו בדרגא זו שכל 

 הליכותם היו רק על פי ה' רק הם היו מסוגלים לענן."

ך בזה גם מצוה לדורות שנצטוינו בדרגא שיי ',דרגא'שזאת היא "וכיון 
מ"מ נצטוינו בזה במ"ע כמו שנצטוינו על שאר  ,ואם כי היא דרגא גבוהה ,זו

 המעלות העליונות כמו יראה ואהבה במ"ע."

כותב ומסיק: "נמצא, כי בזה הדרך צריך שיתנהג בה האדם, ובהמשך 
לילך כלל והוא באמת מעלת שלימות גדולה לילך אחרי ה', היינו שלא 

בעצמה, רק גם בכל הליכותיו גם הגשמיים שלא לפסוע פסיעה בלתי ע"פ 
ק', שלא פסעו הוראת רצון ה', וזה הי' דרגתם והנהגתם של האבות ה

 פסיעה בעצמם כלל."

רואים אנו בפרשת אליעזר עבד אברהם, שאף שידע שם "וכן 
בעצמו למצוא את המשפחה ושם העיר של קרובי אברהם, והיה לו היכולת 

רבקה, מ"מ הוא לא רצה בכלל בזה, לילך בעצמו, אלא בחר לו העצה 
אין לנו ציור במושג רחב  )בראשית כד, יד(הכתובה בהפרשה 'והיה הנערה וגו' 

כזה רק עשיר שכמותו יוכל להתנהג ברחבות כזאת, הנה אנכי נצב וגו' והי' 
ילך בעצמו כלל, רצה הנערה וגו' אותה הוכחת שם, וזהו משום שלא רצה ל

שלא יהי' תועה כלל, שילך בדרך אמת ולא מצא עצה אחרת, ומפרט זה 
נוכל להבין שגם בכל מהלך דרכו היתה הנהגתו רק על דרך זה, וזהו הליכה 

 אחרי ה'."

תלכו, זה הענן, והיא מצוה לדורות לילך אחר  לקיכםאחרי ה' א"וזהו 
ך בעצמו כלל רק ע"פ ה' יחנו, הענן, היינו שנצטוינו על דרגא זו שלא ליל

וע"פ ה' יסעו, ואם כי אין לנו ענן, שלענן זכו רק דור המדבר במדרגתם 
אבל בכ"ז גם בכל הדורות וגם ליחיד, כפי מעלתו ודרגתו  ,מונההגבוהה בא

מזדמנים לפניו סימנים שמראין לו מן השמים לנחותו הדרך אשר ילך בה, 
אחרי ההנהגה האלקית 'המתגלית  וזהו הדרך לאדם ומצוה לדורות לילך

 לפניו אף בלא שום ידיעה לאן ולהיכן שמוליכין אותו." 

על גדולים שיצאו לדרכם לנסוע "מספרים 
וכשנתהפכה העגלה בדרך חזרו מנסיעתם ותלו שסימן 
הוא שאין רוצים מן השמים נסיעתם, שאם היה רצון ה' 
, שיסעו היו נוסעים בשופי בלי שום עיכובים ומכשולים

ופרש"י  'דרב בדיק במברא' (:)חולין צהוכמו"כ מצינו בגמ' 
אם מזומנת לו אזיל ואם בקושי מצא לא אזיל, ושמואל 
בדיק בספרא, ור"י בדיק בינוקא דשייל לינוקא פסוק לי 
פסוקך, הרי לנו שעל האדם לחפש ולידע בכל דבר ודבר 
הסימנים שמראין לו רצון ה' ובזו הדרך עליו להתנהג.", 

 עכ"ל.

בכל מצה שהאדם נמצא, באותו מצב רוצה הקב"ה « 
 עבודתו! את

זהו חיזוק גדול לבני אדם דבכל מצב שהוא ובאמת 
נמצא אל יאמר שכשיהיה במצב יותר טוב יוכל לעבוד 

כתיב , השי"ת יותר טוב, כמו שביאר החפץ חיים זצ"ל
ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום 

 ץאשר אתה עומד עליו אדמת קודש היא, ביאור החפ
קה שעה דם נמצא עת צרה ומצול דהנה יש ואחיים זצ"

שלא קל לו לעבוד את בוראו, ואז היא פוטר עצמו מקיום 
תורה ומצוות או מדקדוקה של הלכה וטענה בפיו 

ובאמת טעות הוא זו, שכן רצון ה' כי  ,לכשאפנה אשנה
יעבוד אותו האדם במצבו שלו ובשכלו שלו כמות שהוא 

 כעת.

וראו זמן ומצב יכול האדם להתקרה לעבודת בבכל 
ליו לעשות הוא לראות שלא יהיה חוצץ בינו לבין עכל ש

זקוק  'של נעליך מעל רגליך', הקב"ה, זה שאומר הפסוק
אתה להסיר את המחיצה המבדלת בינך ובין המקום אשר אתה עומד עליו 
מקום קדוש שכן "המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא" בכל זמן 

 .להשיל את הנעלים מן הרגליםא שיש ומקום הרי הוא אדמת קודש אל

ר' " שיר השירים א, א()התמוהים לכאו' המדרש  דברי היטב מתיישבולפי"ז 
פינחס בשם ר' שמואל בר אבא כל שהוא משמש את רבו כראוי סופו הוא 

כהוגן  את רבו(-) על ידי ששמש אותו ,מדים מיוסףומנין אנו ל ,יוצא לחירות
 ".יצא לחירות

יוסף הצדיק ש ,היא הכוונהש את דברי המדרש,' שפתי צדיק'הרש ומפ
הכל רצון השמים שיהיה עבד, לכן עשה כשראה את מה ליו באהבה עקיבל 

 ,שזהו מצות תמים תהיה עם ה' אלקיך בלא שום טרוניה וטענות, באמונה
התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות אלא "ופירש"י 

כם יצא ול ,"אז תהיה עמו ולחלקוא עליך קבל בתמימות ובכל מה שיו
ריך ילא כל אדם צמומ ,משום שקבל עליו רצון השי"ת ,לחירותבסוף 

 ,וזהו רצון השי"ת ,היא אדמת קודש ,הוא נמצאשלדעת שבאיזה מצב 
 בוד את ה' בכל הכוח באותו מצב שהוא.וצריך לע

{ב  }  

יש ואדם נמצא עת "...

צרה ומצוקה שעה 

שלא קל לו לעבוד 

את בוראו, ואז היא 

פוטר עצמו מקיום 

תורה ומצוות או 

מדקדוקה של הלכה 

וטענה בפיו 

לכשאפנה אשנה, 

ובאמת טעות הוא זו, 

שכן רצון ה' כי יעבוד 

במצבו אותו האדם 

שלו ובשכלו שלו 

 .."כמות שהוא כעת.


