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  ג'התשע סיון                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

     "לא תתלונן"
  בהעלותךפרשת ל

  
  :לב- כט,  במדבר י ) 1

, ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני חֵֹתן מֶֹׁשה-ְלחָֹבב ֶּבן, כט ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה
אֹתֹו ֶאֵּתן , קֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוהַהָּמ -נְֹסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל

-טֹוב ַעל-ְיהָוה ִּדֶּבר-ִּכי, ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך ; ָלֶכם
   .ִיְׂשָרֵאל

, מֹוַלְדִּתי-ַאְרִצי ְוֶאל-ֶאל- ִּכי ִאם :לֹא ֵאֵלְך ,  ל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו
, ן ָיַדְעָּת ּכֵ -  ִּכי ַעל :ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו-ַאל, לא ַוּיֹאֶמר .ֵאֵלְך 

ֵתֵלְך -ִּכי, לב ְוָהָיה .ְלֵעיָנִים, ְוָהִייָת ָּלנּו, ֲחנֵֹתנּו ַּבִּמְדָּבר
- -ֲאֶׁשר ֵייִטיב ְיהָוה ִעָּמנּו, ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא  :ִעָּמנּו

   .ְוֵהַטְבנּו ָלְך 
  :לה, במדבר י  )2
   "יךָ ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפנֶ ' קּוָמה ה"
 א"ע, בבלי שבת קטז)  3

עתידה פרשה זו : רבן שמעון בן גמליאל אומר, דתניא
 כדי -ולמה כתבה כאן . שתיעקר מכאן ותכתב במקומה

פורענות . להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה
פורענות . 'ויהי העם כמתאננים') א:יא(? שנייה מאי היא

ר רבי חמא ברבי ואמ''; ויסעו מהר ה') לג:י: (ראשונה
  . 'שסרו מאחרי ה: חנינא

  :ה- א, ז"טשמות  ) 4
-ַעל--ְלַמְסֵעיֶהם, ִסין- ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר-ֲעַדת ְּבֵני-א ַוִּיְסעּו ָּכל

ב ַוָּיֶרב  .ִלְׁשּתֹת ָהָעם, ְוֵאין ַמִים, ִּבְרִפיִדים, ַוַּיֲחנּו; ִּפי ְיהָוה
ַוּיֹאֶמר ; נּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתהלָ -ְּתנּו, ַוּיֹאְמרּו, מֶֹׁשה- ִעם, ָהָעם
ג  .ְיהָוה- ְּתַנּסּון ֶאת-ַמה, ְּתִריבּון ִעָּמִדי-ַמה, מֶֹׁשה, ָלֶהם

ָלָּמה , ַוּיֹאֶמר; מֶֹׁשה-ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל, ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים
, ִמְקַני-ָּבַני ְוֶאת-ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת, ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים

ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם , ְיהָוה ֵלאמֹר-ד ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל. ָּצָמאּבַ 
   .ּוְסָקֻלִני, עֹוד ְמַעט; ַהֶּזה

   :'א, במדבר יא) 5
  . 'ַוִּיַחר ַאּפֹו' ַוִּיְׁשַמע ה' ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה"
  :'א י"במדבר י  )6
  "וישמע משה את העם בֹכה למשפחֹתיו"
  
  

  : ו-א ד" במדבר י) 7
ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני 

ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר  :ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר
ת נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְואֶ 

ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה : ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים
  ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו 

   : כ, א " במדבר י) 8
ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי ְמַאְסֶּתם ֶאת '

ָניו ֵלאמֹר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלפָ ' ה
   'ִמִּמְצָרִים

צבאית בית - ראש המכינה קדם, הושע בן שלום)  9
  : ישראל

, אנחנו זוכים לחיות בתקופה שדברים גדולים קורים בה
במאה החשובה ביותר של תולדות עם ישראל באלפיים 

ואנשים מתעסקים בלריב ובלהתלונן , השנים האחרונות
תופעה שקיימת לא רק במרחב הלאומי זו . על שטויות 

אני זוכר באחת החתונות . אלא גם במרחב האישי
את אבי החתן עסוק עד החופה בלכעוס , שנוכחתי בהן

ולריב עם צוות האולם על סידור השולחנות במקום 
   .לשמוח ביום הגדול הזה

   :ו"ט- א י"  במדבר י) 10
ְלֶפַתח , ִאיׁש-- ְּפחָֹתיוּבֶֹכה ְלִמְׁש , ָהָעם- ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאתי

 ַוּיֹאֶמר יא  .ּוְבֵעיֵני מֶֹׁשה ָרע, ַאף ְיהָוה ְמאֹד-ַוִּיַחר; ָאֳהלֹו
, ָמָצִתי ֵחן-ְוָלָּמה לֹא, ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדךָ , ְיהָוה-מֶֹׁשה ֶאל

 ֶהָאנִֹכי יב  .ָעָלי-- ָהָעם ַהֶּזה-ַמָּׂשא ָּכל-ֶאת,  ָלׂשּום :ְּבֵעיֶניךָ 
- ִּכי :ְיִלְדִּתיהּו, ָאנִֹכי- ִאם--ָהָעם ַהֶּזה-ֵאת ָּכל, ָהִריִתי

, ַהּיֵֹנק-ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת, תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקךָ 
ָלֵתת ,  ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשריג  .ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבָֹתיו, ַעל ָהֲאָדָמה

ָּלנּו ָבָׂשר -ְּתָנה, ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר-י ִּכ  :ָהָעם ַהֶּזה-ְלָכל
ָהָעם -ָּכל- ָלֵׂשאת ֶאת, אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי- לֹאיד  .ְונֹאֵכָלה

ָהְרֵגִני ָנא , עֶֹׂשה ִּלי-ָּכָכה ַאְּת - ְוִאםטו  .ִמֶּמִּני,  ִּכי ָכֵבד :ַהֶּזה
    .ִתיְּבָרעָ , ֶאְרֶאה-ְוַאל; ְּבֵעיֶניךָ , ָמָצאִתי ֵחן-ִאם--ָהרֹג
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   : לג, במדבר יג   )11
ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו '

לא פלא שאחרי שלמרגלים '  ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם
  "ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים”יש דימוי עצמי הנמוך 

  "יֵניֶהםְוֵכן ָהִיינּו ְּבעֵ "
   : כט-כז, במדבר יד ) 12

ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת 
ֱאמֹר : ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי

ִאם לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן ' ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה
ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל : ֱעֶׂשה ָלֶכםאֶ 

  ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם ָעָלי 
   .ד" זכריה ב י) 13

   "'רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נֻאם ה"
   :ב"ע,  בבלי יומא ט) 14

) הגיע(אתא , )מתרחץ בירדן(הוי סחי בירדנא ריש לקיש 
: אמר ליה). נתן לו יד(רבה בר בר חנה יהב ליה ידא 

) ש ח"שיה(דכתיב , )אני שונא אתכם(סנינא לכו ! אלהא
אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור '

אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם ', עליה לוח ארז
, שאין רקב שולט בו, כסף נמשלתם כ-כולכם בימי עזרא 

עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט 
  . בו
   כוזרי מאמר שני פיסקה כד ) 15

אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר כי : אמר החבר) כד(
אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקים היעוד אשר 

רני ושמחי בת ציון כי הנני בא 'יעד האלוה לבית השני 
לוהי עמד לחול -כי הענין הא'' נאם הושכנתי בתוכך 

עליהם כבראשונה אלו נענו כלם לקריאה ושבו לארץ 
אבל רק מקצתם נענו ורובם , ישראל בנפש חפצה

והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכימים לגלות ולשעבוד 
ויתכן כי על . ובלבד שלא יפרדו ממשכנותם ומעסקיהם

הגלות ִכנה ' אני ישנה ולבי ער'זה רמז שלמה באמרו 
. בשם שינה ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער
-ובאמרו קול דודי דופק כיֵון לקריאה אשר יקראם הא

הן כינוי ' שראשי נמלא טל'המלים . לוה לשוב לארץ
' פשטתי את כתנתי'. לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש

. מורה על התעצלם להשמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל
רמז לעזרא הפוצר בהם ולנחמיה ' דודי שלח ידו מן החור'

סוף דבר רק חלק מן העם נענה ולא . ולנביאים האחרונים
לוה כמחשבת לבם ונתקימו -בלב שלם ולכן גמלם הא

לוהיות רק במדה מצמצמת כפי -בהם ההבטחות הא
לוהי אינו חל על אדם כי - כי הענין הא, מעוט התעוררותם

 – ואם הרבה,  מעט–אם מעט : אם לפי הכנת האדם
להי -אף אנו אלו היינו מוכנים להתקרב אל א. הרבה

מושיענו כאשר ' אבותינו בלבב שלם כי אז היה הוא ית
עכשו שאין הדבר כן אין . הושיע את אבותינו במצרים

' השתחוו להר קדשו'הדברים שאנו אומרים בתפלותינו 
וכדומה ' המחזיר שכינתו לציון'ו' השתחוו להדם רגליו'ו

כי בלא כוונת הלב , וכי וכצפצוף הזרזירכי אם כדבור הת
אנו אומרים דברים אלה או דומיהם כאשר העירות 

  בצדק שר הכוזרים
    : יג, תהלים לד ) 16

  'ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב'
   : ג- א,י משנה סנהדרין )17
: תנו רבנן. 'דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו"

במדבר (שנאמר , דבר אין להם חלק לעולם הבאדור המ
,  בעולם הזה-יתמו . במדבר הזה יתמו ושם ימתו) ד"י

אשר ) ה"תהלים צ(ואמר .  בעולם הבא-ושם ימתו 
. דברי רבי עקיבא, נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי

תהלים (שנאמר , באין הן לעולם הבא: רבי אליעזר אומר
אלא מה אני ,  עלי זבחאספו לי חסידי כרתי בריתי) 'נ

  "וחוזרני בי,  באפי נשבעתי- מקיים אשר נשבעתי באפי 
  
  


