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ְראוּ  ל ַוּיִ י ָהֵעָדה ּכָ ְבּכוּ  ַאֲהרֹן ָגַוע ּכִ ים ַאֲהרֹן ֶאת ַוּיִ לׁשִ  ׁשְ
ית ּכֹל יֹום ָרֵאל ּבֵ   :ִיׂשְ

 

  ט"כ',במדבר כ י"רש. 2

 רודף אהרן שהיה לפי והנשים האנשים - ישראל בית כל

  :לאשתו איש ובין מריבה בעלי בין אהבה ומטיל שלום

 

  ט"כ',במדבר כ ח"מש. 3
 הכתוב, פירוש - ישראל בית כל' כו אהרן את ויבכו
 נפש רוצח שנה הארבעים כל היה שלא בזה לנו מספר
 מביתו נפרד והיה לויה למחנה נגלה שהיה בשוגג

 מות, אהרן במיתת חזרו הלא היה שאם וממשפחתו
  .לשמוח להם והיה, ג"הכה

  
   'ב ,א"כ במדברח "מש. 4

 -' כו בידי הזה העם תתן נתן אם' כו נדר ישראל וידר
 נטבעו המצרים, בנסים מנהיגם היה עכשיו דעד, פירוש

 היו מיד, הישר מדרך מעט נטו חלילה ואם, ב"וכיו
 שבעצמו, אביו שלחן על שסמוך וכבן, ומנוצחים מופלין

 גם, לאומה הוא לכבוד ולא, לפרנסתו דרך יודע אינו
 מיד העננים נסתלקו כי ראה שכאשר, מנוח בלי תמיד

 חסד השם שיעשו בקשו לכן, )ג השנה ראש( להלחם בא
 לעיני ויתראו, הטבעית המלחמה במערכות שינצחו
 העם את תתן נתן אם וזה, קרב ביום כגבור העמים

  .טבעית מלחמה של בדרכה בידי
 ירוויח כאשר המלך מבית לאחד שערב וכמו. ק"ודו 

 הנביא דברי מכוון וזה. עיניו מחמדי מכל יותר במסחר
 ואלקיך עולם לאור' ד לך' והי) יט, ס ישעיה(

 ההנהגה על שמורה' הוי דשם, פירוש, לתפארתך
 על מורה שזה, יךואלה, עולם לאור לך' יהי זה הנסיית

 שגם, לתפארתך' יהי זה הטבעיים הכחות כל כח

. קרב ביום כגבור ותצא תצליח הטבעיית בהנהגה
  .ק"ודו

 

  'ל-ט"כ,ד"ע כיהוש. 5

ָבִרים ַאֲחֵרי ַוְיִהי) כט( ה ַהּדְ ָמת ָהֵאּלֶ עַ  ַוּיָ ן ְיהֹוׁשֻ  ֶעֶבד נּון ּבִ
ן ְיֹהָוה ר ֵמָאה ּבֶ ִנים ָוֶעׂשֶ רוּ ) ל( :ׁשָ ְקּבְ ְגבּול ֹאתוֹ  ַוּיִ  ַנֲחָלתוֹ  ּבִ

ִתְמַנת ר ֶסַרח ּבְ ַהר ֲאׁשֶ פֹון ֶאְפָרִים ּבְ ַעׁש  ְלַהר ִמּצְ   :ּגָ
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אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי 

אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח ויקברו ויקברו ויקברו ויקברו ' ' ' ' לקוברו בחייו שנאלקוברו בחייו שנאלקוברו בחייו שנאלקוברו בחייו שנא

    ]]]]שרגששרגששרגששרגש[[[[מלמד שגעש מלמד שגעש מלמד שגעש מלמד שגעש . . . . מצפון להר געשמצפון להר געשמצפון להר געשמצפון להר געש, , , , בהר אפריםבהר אפריםבהר אפריםבהר אפרים    ]]]]אשראשראשראשר[[[[

עוסק  שהוא כןההתעצלות משמעותה  ....עליהן ההר להורגןעליהן ההר להורגןעליהן ההר להורגןעליהן ההר להורגן

 שהוא מתעסק בו בעצלות ולא בכלבהספדו של החכם אלא 

הראוי המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד להכבוד הנעלה 

מפני  ,)ה(ותוכן העצלות בא. להבליט ביחש להספדו של חכם

הלא ישנן מעלות גלויות שבחיי שבכל ההערכה של החכם 

אבל עלינו לדעת , החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו

שהרבה יותר ממה שהחכמה וכל יתרונותיה המקושרים עם 

ישנו אוצר , במפעלים ובביטוייםם יכולים להתגלות נפש החכ

שסגולתו , שהוא בנפש החכם, אוצר גנוז, סתום וחתום

כ באופן מוסתר וצנוע גם על "המקודשת היא פועלת ג

היא נודעת האיכות של ההשפעות המגולות שהערכתן 

וכל המתעצל בהספדו של חכם אין כל האוצר הגנוז , וניכרת

אל  )ת(די הסתלקותו של החכם נוגעישנחסר מהעולם על 

א על דבר "וכל מה שהוא מספיד אותו איננו נגע כ, לבבו

הדברים הגלויים והתועלת המעשית המפורסמת שהכל 

אבל באמת , החכםמרגישים את חסרונה בעת סילוקו של 

כי לא די שלא נגע זה . זאת היא עצלות מפסידה מאד

שערכו בעצם הכח הנשגב של החכם המספיד המתעצל 

הסגולי אין לו שיערו והערכה במדות היחושים ואורחות 

הרצאה על דבר הענינים הגלויים אלא שגם ה, הפרסומים

 )ם(מפני, וסדרם האמיתיפ ערכם "ע, הה באה לאמיתתאינ

שכולם הלא הם יונקים בפנימיות מאותו הכח הגנוז שלא 

ראוי הוא העצלן , ומדה כנגד מדה. נתגלה לרביםנחשף ולא 

את כל הארת חייו כלומר להסתיר ולגנוז , לקברו בחייו הזה

ושלא תבוא , הגלויים שלא יהיו נחשבים כלל ומפעליהם

תו ולכמו שהוא לא רצה בעצ, וחשיבותעליהם שום הכרה 

של אוצר ליתן את ההכרה והחשיבות האמיתית לערכו הגנוז 

  .הטוב אשר בנפש החכם

הכל . הושעוכשלון זה אירע לדורו של יהושע לגבי י

שהביא את ישראל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי 

, לארץ ירושתו והשפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים

הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים אבל מתוך 

הנביא , נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע

אשר לא ימוש ספר התורה ממנו , הגדול והשקדן הגדול

לא עלה היתרון הפנימי האמיתי . גית בו יומם ולילהוקיים וה

מפני , הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע על לב המספידים

כ בחייו "שרק את המפעלים המוחשיים אשר הובלטו כ

הערך הרוחני , העיקרשהם באמת טפלים הם לגבי , הדגישו

. כ רגש עליהן ההר להורגן"וע' הצפון של יהושע עבד ה

כ הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע "גוהובלט בזה 

, לעומת הצד המפורסם הרועש והגועש שבמפעליו, וגדולתו

בהערכתו שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא הטפל 

לעומת מה שהדור בעצלותו אז חשב את זה הצד . העליונה

של החזון הגדול של האישיות כל העיקר ללכל המהות ו

ומזה למדנו  הושעהרוממה האדירה הקדושה והנפלאה של י

כלל על כל המתעצל בהספדו של חכם בכל הזמנים ובכל 

עצמו שלמעשיו המפורסמים אין להם הדורות שמעיד על 

אין וממילא , שורש ולשד בפנימיותה של הנשמה העליונה

 ומאן דחפיר וקביר, לכל תוכן חייו הערכה אמיתית של חיים

כ הוא ראוי לקוברו "וע, יים ממנובהערכת הח לא עולה

להורגן מפני בחייו כמו שגעש ההר על אותו הדור 

  .ההתעצלות הזאת שהיתה להם בקשר עם הספדם על יהושע
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