
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואתחנן 
 פרק ג' פסוק כ"ו 

 ויאמר ה' אלי רב לך
אמר לו  ,  תחתיה[מלשון מחילה  ]  אכנס דרך אויר או דרך חלל  ,אמר לו אם לאו   ]ילקוט שמעוני תתי"ט[

 ". ושמה לא תבא" ]דברים לב, נב[ 

בכל דרך   רבינו מנסה  ישראל  אפשרית  משה  לארץ  בה  ת ומצואת  לקיים  כדי  להיכנס  כמו    , התלויות 

וכי  ,  רץ ישראלרבינו ליכנס לא   דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה "  .[י"ד ]שהגמרא מביאה בסוטה  

ת נצטוו ישראל  והרבה מצו  ,אלא כך אמר משה ? או לשבוע מטובה הוא צריך ? לאכול מפריה הוא צריך

  להכנס לארץ   ולא הותר לו   ",אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי  , רץ ישראלואין מתקיימין אלא בא

  חללה דרך  אויר או  דרך ה לארץ ישראל  להיכנס    מבקש   בפסוק הזה משה רבינו עד ש,  ולקיים מצוותיה

, ואין לפרש שרק הכניסה לארץ תהיה בדרך זו ואח"כ יגור בארץ כדרך כל האדם, שאין  ]ולשהות שם

הוא  אפשר לומר שמילא דרך אויר  ,  בבקשתו   מה רצה כאן משה רבינו ,  צריך להבין ו ,  [סברא בבקשה כזו 

ל  "וי   ?בחלל[]וקשה לקיים מצוותיה באויר או    במחילות  כול לראות אך מה י,  רצה לראות את ארץ ישראל 

כשיעלה    ]פסוק כז[ בהמשך  ה  "ה לו הקב ומצו  לראות את הארץ הרי  ש,  שאין מדובר כאן לראות את הארץ

בקשתו של משה רבינו להכנס דרך האויר או  ל ש" יאך    , כבר יראה את הארץ אז  א  וממיל,  הר נבו על  

)פ"ז הי"ב( "תני בשם רבי  ]ושם אין את אותה קדושה כמו בארץ ממש כעין שמצינו בירושלמי    במחילות

]בבא  את    משה רבינוחסר ל  עדייןהיא כיון ש,  יהודה מחילות שתחת ההיכל חול, וגגות ההיכל קודש"[ 

ואויר של ארץ ישראל יש גם באויר למעלה וגם במחילות  ", אוירה דארץ ישראל מחכים " ה  בתרא קנח:[

 . למטה

הסביר  כך  שספורנו בחומש בראשית  ללמוד מדברי האפשר  "  אוירה דארץ ישראל "של  הענין  חשיבות  את  

ת אל  מוכנה  , ללכת ארצה כנען"   יא, לא[   ]בראשית   את הליכתו של אברהם אבינו לארץ ישראל וזה לשונו 

במושכלות המעלות  הארצות ו,  גרם  מכל  יב[ כאמרו  ,  רצויה  יא,  ה"   ]דברים  אשר  דורש  האל'  ארץ  יך 

ולא גשמה  "  ]יחזקאל כב, כד[כאמרו  ,  כאויר כל שאר הארצותולא הוזק אוירה בגשם המבול  ,  " אותה

שיש באויר של ארץ ישראל גם  :  פירוש ,  "אוירה של ארץ ישראל מחכים"ל  "וכבר אמרו חז ",  ביום זעם

ויצאו ללכת ארצה  "  ]בראשית יב, ה[   הספורנו גם בהמשך הדבריםוכן כתב  ,  ענין רוחני וגם ענין גשמי 

רצה  גם כאן  ל  "לפי זה י ,  " אצלם לארץ מוכנת להתבוננות ולעבודת האל יתברךשהיתה מפורסמת  ,  כנען

 . בגלל המעלות הרוחניות שבה  ,משה רבינו ליהנות מהאויר של ארץ ישראל 

 פרק ג' פסוק כ"ז 

 וראה בעיניך
 ויראהו  "  ]דברים לד, ד[ שנאמר , אני מראה לך את כולה, בקשת ממני ואראה את הארץ הטובה: י" רש

 



 
 

 

 ". הארץאת כל ' ה

רבינו"הקב לחלק מבקשת משה  לבקשתו לעבור  ,  והוא שיראה את הארץ,  ה הסכים  לא הסכים  אך 

,  כדי שיגיד משה לאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב ,  ורצה שיראה את הארץ,  להיכנס לארץ ישראל

 . ]רש"י שם[קיים את השבועה שנשבע להם לגבי ארץ ישראל '  שה

ראיה  הרי לא יכול לקיים ב,  אליה  כנסבלי לה,  ארץ ישראל לראות את    דוע ביקש משה רבינוצריך ביאור מ 

,  ל שברגע שאדם רואה משהו ומסתכל ומתבונן בו הוא נקשר לדבר "י    ?את מצוות התלויות בארץ  בלבד

,  אם ראה דברים רעים או אסורים,  כמו להבדיל במקרה ההפוך,  ויש קשר רוחני מסוים לדבר שהתבונן בו 

ל  "כמו כן י ,  קח לו הרבה זמן להתנתק ממנווי ,  באופן מסוים   לדבר  כי הוא נקשר ,  לרעהזה משפיע עליו  

מבקש    לכן משה רבינו,  נקשר אליו ומקבל ממנו קצת את תכונתו הטובה  הוא  בדבר טוב שמסתכל בו

ה  "הקבולכן גם  ,  וזאת כדי שיוכל להתקשר רוחנית באופן מסוים לארץ הטובה , לראות את ארץ ישראל 

ועתו  בלהעיד לאבות ששגם  אז יוכל  ממילא  ו ,  מסכים שיראה ויתקשר עם הארץ הטובה במידה מסוימת

 . קוימה 

שלכאורה  ",  ותרא האשה כי טוב העץ למאכל"  ]ג, ו[בבראשית    לפי דברים אלו אפשר להבין את הפסוק

דברינו אפשר להבין  ולפי  ,  ]תמיהתו של בעל האור החיים[  ? אם לא טעמה,  קשה איך ראתה שהוא טוב 

 . ואז ראתה כי טוב הוא, עד שנקשרה רוחנית לדבר ,  שחוה התבוננה בו כל כך, קצת

שיש ענין בראיית המורים  ",  והיו עיניך רואות את מוריך"  ]ל, כ[דבר דומה מצינו בפסוק בספר ישעיה  

ובין יג:, הוריות  ]שקלים ז:, עיר ויש כמה דוגמאות בגמרא על חשיבות ראיית פני הרב ,  ומרביצי התורה

נקשר אליו ביותר  ,  כשרואה ומתבונן בפני הרב בזמן לימוד התורה ,  ולפי דברינו ההסבר בזה הוא ,  .[יב

 . וממילא נקשר גם לתורה ביתר שאת

 פרק ד' פסוק ב' 

 לא תוסיפו
 . ]ספרי ראה נ"ה[ וכן לא תגרעו  ,  וחמש ציציות ,  חמשת מינין בלולב , כגון חמש פרשיות בתפילין: י" רש

  אם הרי  ,  קשה מדוע שיבוא אדם להוסיף עוד מין בנוסף לארבעה הקיימים במצוה או לגרוע מהמצוה

 ? מדוע הוא משנה ממה שהוא מצווה,  לא יעשה אותה לגמרי ש  ,הוא לא רוצה לקיים את המצוה

יש  ו   ,בשלמותה   אדם שרוצה מאוד לעשות את המצוהשני סוגי בני אדם, הראשון הוא  ל שמדובר כאן ב"י

,  לא המצוה  אומרת לו התורה שזאת,  וד מין למצוהרוצה להוסיף ע  , והמרוב תשוקתו למצלו הרבה מרץ ו

  ,מצוה תוספת    לא רק שלא קיים לכן  ו ,  ללא שום שינויים   והמצוה נעשית בשלמותה רק בעשייתה כתקנה

רוצה  מרגיש שהוא  ואם  ,  עבירה שיש עליה לאו בתורהאפילו  זה  ש  דע ו ,  את עצם המצוה  אלא גם לא קיים 

יכול ,  כי הוא מרגיש רגש חזק לעשיית המצוה  , מצוהעל הלהוסיף   להוסיף ביופי של המצוה    אז הוא 

 . ת לפניו במצווזה אלי ואנוהו התנאה  ]קלג:[ דורשת בשבת   רא כמו שהגמובהדרה 

רבינו  גם  מצינו    כך על המצוה  אצל משה  כמו שמובא  של סמיכה  בעצמו שהוסיף  יפה  בעין  שתהיה 

  יותר ,  בעין יפהשעשה  פרק כ"ז פסוק כ"ג ברש"י ד"ה ויסמוך את ידיו[]  ,פנחסבפרשת מדבר חומש בב

והוא עשה בשתי ידיו ועשאו ככלי מלא  ",  וסמכת את ידך"שהקדוש ברוך הוא אמר לו  ,  ממה שנצטווה

שכל מספר  ,  משנה מכנגד המכוון  כי זה  , אסוראך לשנות את המספר    .ומלאו חכמתו בעין יפה,  וגדוש

לא  "לאו של  שיעבור על  מסוג שונה  אדם שני    לעומת זה יש   .וכך צותה התורה  יש לו סיבה מיוחדת

ומספיק  ,  מינים כל הארבעה  את  ואין צריך  , קצתמדובר באדם החושב שאפשר להקל  כי    , "ממנו   תגרעו

ואפילו  ,  אלא זה בכלל לא המצוה,  אומרת לו התורה אל תחשוב שקיימת חלק מהמצוה,  שלוש מינים 

 . שיש עליה לאו  , עבירהאפילו זה  אלא   ,ולא רק זה ,  חלק מהמצוה לא קיימת 

 מתוך הספר רשימות בפרשת השבוע לרב הופנר

הערות והארות על הכתוב כאן יתקבלו ברצון במייל שכתובתו  
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