
למה  תמוה, דלכאורה ברק , בבני תורה למדו  המן של 

מפני  ומתרץ , תורה. ילמדו בניו שבני כהמן  רשע  זכה

והישועה  הנס  ידי  על  ידו , על  שמים שם שנתקדש 

יעו "ש . היהודים, את לאבד  שביקש ממה שצמח,

דהיינווהנה ופירש "י  מתו , לא קרח שבני  הכתוב סיפר

זכות  באיזה לשאול, ויש בלבם. תשובה שהרהרו  משום

תשובה  להרהור .ב זכו

ועדתולכן קרח ידי שעל  - לנס' 'ויהיו הפסוק מקדים

פיה  את הארץ שפתח במה ה', וקידוש נס  שיצא נגרם 

בניו בלב הקב "ה שיתן  קרח, זכה לכן אותם , ותבלע 

ברבים תורה וילמדו בתשובה ויהיו].ג שיהרהרו  ד "ה [ע .

לו  היו לא ובני�  מת בחטאו כי

על אבינו הנועדים העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת

וגו' לו היו לא ובנים מת  בחטאו  כי  קרח בעדת  (כ "ז ,ה'

'ובניםג ') דהול "ל  לו', היו לא 'ובנים שאמר מה להבין  יש .

אחריו  שאמר כמו לו ', ד')אין  וגם(פסוק בן '. לו אין 'כי 

ללמדינו. בא מה להבין  יש מת ', בחטאו  'כי שאמר מה

דאחז"ל ש ומפר עפי"מ  ה:)רבינו , לו(ברכות שהיו  דמי 

אבל  אהבה, של יסורין  שהוא אפשר ל "ע , ומתו  בנים

של  יסורין אינן  ודאי מעולם, בנים לו היה שלא מי 

אחז"ל  עוד והנה קט"ז.)אהבה . כמותו(ב"ב בן  שהניח דוד 

בו נאמר כמותו בן הניח שלא יואב  שכיבה, בו נאמר

היינו - מת ' בחטאו 'כי  צלפחד בנות שאמרו וזהו מיתה.

מיתה  בו כתיב דע"כ כמותו , בן  הניח לא חטאיו שמפני 

היינו - לו' היו  לא ש'בנים מפני והוא  שכיבה, ולא

של  יסורין הוי  לא דודאי בנים, לו  היו לא שמעולם

יכול  היה לו', אין  'ובנים כותב  היה  אם  אבל אהבה ,

וקברן , לו היו אבל בנים, לו אין דעכשיו הכונה, להיות

אהבה . של  יסורין דהוי  יתכן דאז

אחריו ולזרעו  לו עול� חקת נאמר  בכהונה

היה וכונת  לא למה טעם בזה ליתן  היה צלפחד  בנות

ערער שקרח מפני  - חדא בדבר, סיבות  ושני קרח, בעדת 

כמו אחריו , ולזרעו לו  נתנה שהכהונה וכיון הכהונה, על 

מ"ג)שנאמר כ "ח, על (שמות  אחריו , ולזרעו לו עלם חקת 

הכהונה, לו ניתנה שלא מה לערער מקום לו  היה  לא כן 

לו עולם 'חקת בו משכחת לא  בנים , לו היו  שלא כיון 

ושנית  בנים. לו  שיש  לאהרן  ניתן  וע"כ אחריו', ולזרעו

בשביל  גדולה קנאה  להם  היה ועדתו, קרח דבשלמא  -

לזרעו עולם  חוקת  הוא הכהונה שהרי  הבאים, הדורות כל

לקנאות, לו  למה  בנים, לו היה שלא צלפחד  אבל אחריו,

על  כצל  רק - האדם של  שנותיו  דהיינו  - ימיו  הרי

בחטאו]הארץ . כי ד "ה [ע .

מחטא  להזהר � נסיעה 

במועדותשמרו לי ב')להקריב  .(כ"ח,

כאן ,בילקוט  תמיד קרבן  על וציוה  חזר  למה  שואל 

תצוה בפרשת עליה נצטוו  כ"ט)כשכבר 'רבי (פרק ומתרץ .

היו לשעבר אומרים, ישראל שהיו  לפי אומר, יהודה

פסקו המסעות  פסקו נוהגין, והתמידין נוהגין המסעות 

שיהיו לישראל אמור לך למשה, הקב "ה אמר תמידין ,

חשבו למה להבין, וצריך בתמידין '. ישראל נוהגין  בני 

המסעות . בתקופת  רק נוהג יהיה התמיד  שקרבן 

התמיד ומפרש קרבן שתכלית חשבו  ישראל  שבני רבינו,

איוב  אצל  שמצינו דרך על  ה')היתה , א', שהעלה (איוב 

נוסעים שהם  כיון כן כמו  בני ', חטאו 'אולי  שחשש  עולות

בדרך  נוסע דכשהאדם  לחטוא, יותר עלולים שאז בדרך,

לקרבן צריכים  היו לכן כשורה, להתנהג יותר לו קשה

ולכן בדרך, כשהם שיעשו  חטא חשש  על  לכפר תמיד,

כן ועל  התמידים, נפסקו המסעות  דכשנפסקו  חשבו ,

בפרשתינו התמידים  על  הקב "ה  אותם וציוה .ד חזר

בדר� ] כי  א"י  וד"ה  תשמרו ד "ה [ע"ב:

בשבת  להתענג כדי ריצה בדי�

וגו ',וביום .(כ"ח,ט')השבת 

ש"א)בטור ודרשו(סי' רגליך, משבת  תשיב  אם  כתוב,

לא ולכן בחול , כהילוכך בשבת הילוכך יהא שלא חז"ל,

רבה, באלי ' והקשה ו :, בברכות רש"י  וכ"כ בשבת, ירוץ

דרכיך . מעשות  מדכתיב  דינא הך דריש  קי "ג, דבשבת

הט "זומתרץ  דלשי' של (סק"א)רבינו , ריצה  דהתירו דמה

אבל  תענוג , של  היא הריצה גוף  אם דוקא הוא תענוג,

בתוספתא כמבואר אסור, כך אחר שיתענג  כדי  לרוץ

אסור, שיתעמל  כדי בזה)דלרוץ גם שמתיר כהב"ח ולומדים(דלא  .

בישעי ' הקרא מכפל תשוב (נ"ח)זה אם  כתיב  דבתחילה

אמנם לרוץ , שאסור  הדין גוף  דרשי' שמזה רגליך , משבת

אח"כ , להתענג כדי  כשרץ גם אסור אם ידענו לא  עדיין 

וקראת  הפסוק ממשיך של לזה דבריצה עונג, לשבת 

דרכיך, מעשות וכבדתו - הכתוב  מגדיר וע "ז מותר, תענוג

[ורש"י  תענוג. של  לדרך מביא  הוא  אם גם לרוץ שאסור

לאו דמצוות  הנאה, בו דאין  למצוה בריצה מיירי  בברכות 

ניתנו ]. ס "א]ליהנות ש"א , סי ' או"ח שו "ע ש"י  [ער�

בני ב . של החפשית בחירתם  זאת היתה בודאי  וא"כ שמים, מיראת חוץ שמים  בידי  והכל בחירה, דיש לומר דיש דהגם רבינו, ומוסיף 

תחלתו הרהור  כל כי  גם [ומה לו , יכול  לא  עוזרו הקב"ה דאלמלא ל :) (קידושין  אחז"ל  הרי  מ "מ בתשובה, להרהר  שבחרו קרח,

בתשובה. להרהר אותם יעזור שהקב"ה זכו  זכות באיזה עומדת , במקומה השאלה א"כ כנודע], דלעילא  באתערותא 

הפעולה.ג . ולא הנפעל הוא  ה' קידוש  מצות שעיקר כהנ"ל , שכתב  תולדות פ ' זצ"ל קמנצקי  להגר"י ליעקב  אמת  עי ' העורך: אמר

תמימים,ד . הם  בדרך כשהולכים  שגם ישראל אשריהם  - דרך' תמימי 'אשרי ד') - א ' קי "ט , (תהלים  הפסוקים  רבינו מפרש ובזה

עולה  פעלו לא  'אף  עליהם  נאמר המצוה מן שפטורים  מצוה שלוחי כשהם  גם  - ה' בתורת  'ההולכים מצוה, שום  מחסרים  ואינם

מאד' לשמר  פיקודיך צוית  'אתה שהרי מחטא , שנשמרים  גדול  יותר חידוש יש בדרך דכשנוסעים  ראי', הפסוק ומביא  הלכו', בדרכיו 

לחזור שהוצרך דממה - לי', להקריב תשמרו  מאד, לשמר ציוה ומה הפקודים , בחומש  ציוה 'והיכן  הנ"ל ) (בילקוט  חז"ל ודרשו  -

לחטא . סיבה יש דבדרך מוכח  הפקודים , בחומש התמיד  פרשת על

המפורש דבר  � ה ' צוה אשר  הדבר  זה
בתורה

לאמר וידבר  ישראל  לבני המטות ראשי אל  משה

ה ' צוה אשר  הדבר ב')זה ענין (ל ', מה לדקדק, יש  .

הדבר ', 'זה  של הכונה מהו וגם המטות', ראשי  'אל  זה

ידר '. כי איש צוה  ה' לאמר, ישראל 'לבני והול"ל 

הטורומפרש שכתב מה עפ"י ב')רבינו, סי' (חו "מ 

ולהרוג מלקות , חייב שאינו למי להלקות לב"ד 'יש

תורה, דברי על לעבור  ולא מיתה, חייב שאינו  למי 

דין  בית  שרואין וכיון  לתורה, סייג לעשות אלא 

הדבר , ולחזק לגדור כח להם יש בדבר , העם שפרצו

ומפרש שעה'. הוראת הכל  להם  שיראה  מה כפי

דאף  תורה', דברי  על  לעבור 'ולא  הטור  כונת הט"ז

היינו  תורה , מדברי המותר לאסור  לחכמים כח שיש

להיתר  ולא  לאיסור  לא מפורש שאינו בדבר  דוקא

להחמיר , לחכמים  כח יש  בזה ממילא מותר , הוא  דאז

היתר  כגון להיתר , בפסוק  מפורש בדבר  משא"כ 

לחכמים  כח אין בזה בקרא , דמפורש חלב מן הנאה 

לאסור '.

קשה וזהו דיבור בלשון  משה' 'וידבר משה דמזהיר 

וגוזרים  תקנות המתקנים המטות' ראשי  'אל  ואזהרה 

דבר  היינו - הדבר' 'זה הציבור, לטובת גזירות

באצבע  עליו להורות שיתכן להיתר , בתורה המפורש

ויהיה  לשנות , רשות  לכם  שאין תדעו הדבר, שזה

'לאמר' ישראל  לבני אבל  לבד . ה ' צוה 'אשר  רק 

ה '. שצוה מה  רכה, באמירה  משה]- וידבר ד"ה [ע"ג.

הקב"ה של במחיצתו � אמת  דובר 
לעול�

דבר לא ג ')ויחל פעמים (ל', שני עוד  הובא , במסורה  .

ה' עם  כי  ה' אל  ישראל  יחל  יחל, בהם שנאמר 

ז')החסד ק "ל, ועד (תהלים  מעתה ה ' אל ישראל יחל  ,

ג ')עולם קל"א, .(שם

הקדמות,ומבאר  שלשה עפ "י רבינו,

עה "פא ' בתהלים שפירש"י מה  י"א)- חסד (פ "ה ,

השמים  ומן אמת, דוברי  ישראל  שיהיו  נפגשו , ואמת

החסד. בהם יפגוש

בגמ'ב ' דאיתא מה ק "ב:)- הקב"ה (סנהדרין שאמר 

דובר  שכן ממחיצתי, צא רבינא ואמר  צא, לנבות

עיני. נגד  יכון לא שקרים 

הראשי ג' בענין דרע "ק, באותיות דאיתא מה -

לחיי  שתזכה כדי פיך  למד  אמת  אלף , של תיבות

עוה "ב. לחיי שתזכה כדי אמת למד  פיך  עוה"ז,

דברו,ועפי"ז יחל  לא  המסורה, כונת רבינו מבאר 

כי  ה', אל ישראל יחל אז האמת, את שאומר  ר"ל ,

יכולים  אמת דוברי  כשאנו שאז ר"ל , החסד , ה' עם

החסד, השפעת שעמו במחיצתו, ה ' עם להיות אנו

ועד  מעתה  ה' אל ישראל  יחל הפסוק, יתקיים ואז

בעוה "ב. עולם ועד  בעוה"ז, מעתה ר"ל , עולם,

יחל] לא ד"ה  [ע"ד.

הצדיקי� כבוד  על  יותר  חס הקב"ה 
הקב"ה כבוד על  יותר  חסי� והצדיקי� 

העם,נקום אל  משה וידבר  וגו', ישראל  בני נקמת 

במדי  ה' נקמת  לתת מדין על  ויהיו א'-ב')ן ,וגו', .(ל"א,

ויהרגו  משה  את ה ' צוה  כאשר מדין על  ויצבאו

זכר  ז')כל וגו'(פסוק  החיל  פקודי על משה  ויקצף .

נקבה  כל  וגו'(י "ד-ט"ו )החייתם  לבנ"י היו הנה  הן .

ה' בעדת המגפה ותהי  וגו', בה' מעל  .(ט "ז)למסר 

נקמת  לנקום אמר דהקב"ה  מה מבוארים, והדיוקים

היה  מה וגם ה ', נקמת לנקם  אמר ומשה בנ"י,

הנקיבות. להרוג אם הנידון

חס ומבאר דהקב "ה הזוה"ק , דברי בהקדם רבינו,

אבל  עצמו, כבוד  מעל  יותר  הצדיקים  כבוד על 

ה' כבוד על  יותר לחוס להם יש  ולכן א הצדיקים ,

על  חס כי בנ"י, נקמת לנקום לבנ"י  אמר הקב "ה

הפוסקים,א. כתבו ומ"מ הזקן , כבוד  על חס שהקב"ה אבידה, מהשבת  פטור כבודו  לפי  ואינה דזקן  מצינו טעמא  דמהאי  רבינו  וכתב 

הקב "ה. רצון על יותר לחוס צריך שהזקן הדין , משורת  לפנים לעשות לו שיש 

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 
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על  יותר חס שהיה משה אבל  יותר , ישראל כבוד 

במדין. ה ' נקמת לתת אמר  המקום כבוד 

הנקיבות,ובזה הריגת על  לוותר  יכולים בנ"י  אם תלוי

אבל  לוותר , יכולים אין ה', נקמת מצד הוא שאם

הקב "ה, להם שאמר  כמו בנ"י  נקמת מצד  הוא אם

כאשר  שעשו נאמר ולכן לוותר , שיכולים בנ"י סברו

כל  ויהרגו  ולכן בנ "י , נקמת הוא  משה , את  ה' צוה 

זכר.

סיבות,אבל  שני מצד  טעו שהם להם, טען משה

אין  ובזה בה', מעל  למסור  היו הנה  שהן חדא ,

המגפה  ותהי  משה  להם  טען  ושנית, לוותר , יכולים 

אותם  בשביל  לוותר  יכולים אתם ואין ה', בעדת

אין  בנ"י כבוד  בשביל גם וממילא במגפה , שמתו

לוותר. נקו�]יכולים ד"ה [ע"ה.

הדיבור  כח  � האד� מעלת 

מפיכם בנו והיצא לצנאכם וגדרת לטפכם  ערים  לכם

כ"ד)תעשו האזהרה (ל"ב, של הסמיכות להבין יש .

ובפרט  וגדרות, ערים לבנין תעשו' מפיכם 'והיצא

שהבטיחו, מה שיעשו  מקודם להם הזהיר  שכבר

ע"ז]. שפירש"י מה  [ועיין 

ברש"יומפרש דמבואר ט "ז)רבינו, תביעה דהי (פסוק  ה

מבניהם, יותר ממונם על היו שחסים ישראל בני  על 

ערים  ואח"כ לצאנם, גדרות שיבנו הקדימו שהרי 

לטפכם. ערים והקדים  שינה משה ואכן  לטפם,

הבהמה בזכות  אוכל  אד�  לפעמי� 

שהקדימו ומבאר ישראל כלל  על להמליץ  רבינו

ביד  שכתב  עפי"מ לטפם , הערים  לפני צאן הגדרות

ו')אפרים  סעי' קס "ז סי' שאסור (או "ח  הדין טעם  לבאר 

שלפעמים  משום לבהמתו, שיתן קודם לטעום

במדרש כמבואר  הבהמות, בזכות רק אוכל  האדם

א ') ל"ג, בראשית ה ',(רבה תושיע ובהמה אדם עה"פ

יעו "ש. בהמה , בזכות אדם

לפני ובזה  צאן, גדרות הקדימו דלכן לומר , יש

בזכות  להם שיש מה  תלו שלא לטפם , הערים

אמר  רבינו  משה אבל  הבהמות. בזכות אלא עצמם,

טפלים, הם והבהמות העיקר  הם האנשים  כי להם,

האנשים. להקדים וצריכים

הבהמה?אמנם על יתירה האדם מעלת תלוי במה

הפסוק על  אונקלוס בתרגום מבואר  (בראשית התירוץ 

ז') [לרוח ב', ממללא לרוח - חי' לנפש האדם ויהי

הבהמה  משא"כ הדיבור , כח לו יש שהאדם המדבר ],

דיבורו, מקלקל  האדם אם ולכן מדבר , בלתי חי הוא 

האדם  נעשה  אז ואדרבא  הבהמה, על מעלה  לו  אין

בדיבור. עבירה עושה שאינו מהבהמה , יותר גרוע 

הדיבור כח  - תעשו מפיכ�  היוצא

תעשו',וזהו מפיכם 'והיצא משה  להם  שהזהיר 

מעלתכם  תהיה שלכם, הדיבור כח  תשמרו שאם

להקדים  יכולים אתם  ולכן מדבר , הבלתי  מהחי יותר 

לצאנכם. הגדרות  לפני לטפכם, ערים  לבנות

בנו] ד"ה [ע"ה:

וחוטא רשע נקרא  שהנודר  מה בעני� 
צרה בעת  נדר  ודי� 

וגו'.איש נדר  ידר כי

ה')איתאבשו "ע  סעי ' ר "ג , לנדור.(יו"ד מותר  צרה בעת

דנדרים )ובאגודה  שמקיימו (פ "ד אף  הנודר  וז"ל: כתב 

ורבים  צרה. בעת הנודר אפי' וי"א  רשע, נקרא

אבינו  ביעקב  דמצינו ממה זו, שיטה על  תמהו

ויצא בפ ' דכתיב צרה, בעת כ')שנדר  וידר (כ"ח,

לאמר  לאמר, מהו במדרש, ואיתא לאמר, נדר  יעקב

צרה בעת נודרין שיהיו ב:)לדורות חולין  בתוס ' .(הובא 

כל  שכתב א ', בסעי' השו "ע  בלשון מדייק עוד 

חוטא, ונקרא  רשע  נקרא שמקיימו  אעפ"י הנודר

חוטא. דנקרא לומר לי' למה  רשע הוי דאם

הנתיבותומתרץ דברי בהקדם ל"ד)רבינו, שרשע (סי '

ועשה, בקום כשעבר  דוקא  הוא לעדות, שפסול 

רשע, הוי לא  תעשה ואל בשב מ"ע  ביטל אבל 

אבל  מיקרי, לא דרשע  דנהי רבינו, מחדש  ובזה 

שפירש "י  כמו חסרון, מלשון הוא  דחוטא הוי, חוטא 

כ"א)עה "פ א', א ', שלמה (במלכים ובני אני והייתי

שלא  הנודר  ולכן  ומנועים, חסרים חטאים , חטאים,

בקום  עובר  הוי ההוא , דבר בעושה אז דבר , לעשות

דבר , איזה  לעשות נודר אם אבל  רשע, דהוי ועשה,

ואינו  בשוא"ת, רק עובר  עושהו, ואינו כשמבטלו אז

בעת  לנדור  דהמצוה י"ל  ובזה  חוטא . אלא רשע

עוברו, אם חטא בו שיהיה  בנדר  רק דוחה  צרה,

שביטולו  לך, אעשרנו עשר שנדר אבינו ביעקב  כמו

לעשות, שלא  לנדור אבל  תעשה , ואל  בשב רק הוי

סוברים  בזה  האגודה, וכלשון רשע, נקרא  דבביטולו

בעת  לנדור  אין טפי, דחמיר  דכיון אומרים, היש

ר"ג]צרה. סי' יו"ד ש"י [ער�

לעשות  פנימי  רצו�  יש ישראל  איש כל 
ה ' רצו� 

מצ אלה מארץ  יצאו אשר  ישראל  בני  רים מסעי

הכונה, רבינו  ומפרש ואהרן. משה  ביד לצבאותם

הגמ' ס.)בהקדם מעשה (חולין  כל ריב "ל, דאמר

שנאמר  נבראו, בצביונם נבראו, בדעתן וכו ' בראשית

צבאם  תיקרי  אל  צבאם, וכל  והארץ  השמים ויכולו 

שבחרו  בדמות לצביונם , ופירש "י, צביונם. אלא

ועד "ז  שנבראו. להאופן והסכימו שרצו והיינו להם,

ר "ל, לצבאותם, ממצרים יצאו שבנ"י לפרש יש

מרצונם.

דכתיבואם ממה י "ב)תקשה , י"ד, בנ"י,(בשלח שאמרו

חדל  לאמר במצרים  דברנו  אשר  הדבר זה הלא

וכתב  במדבר , ממתינו מצרים את ונעבדה ממנו

הרמב"ן י ')שם  לצאת (בפסוק חפצים היו  שלא

נמצא  א"כ ובצמא, ברעב  ימותו שמא ממצרים,

מרצונם? יצאו  שלא

הרמב"ם התשובה  מדברי ה"כ)הוא דגירושין (פ "ב

דמגורשת, אני רוצה שיאמר  עד לגרש  אותו כשכופין 

לעשות  ישראל איש  כל  רוצה  שבעצם  משום

אותו  וכשכופין  הרע, יצרו שתקפו אלא המצוות,

שהגם  י"ל  ולפי"ז יעו"ש, רצונו, ונתגלה היצר, נחלש 

מ"מ  ממצרים, לצאת בנ"י את הכריח רבינו שמשה

הכתוב, שאמר וזה לצאת. לבסוף  רצונם  נתגלה  בזה 

שיצאו  שהגם ר "ל , ואהרן, משה ביד  לצבאותם

שהיה  נתגלה מ"מ ואהרן , משה ביד בהכרח

לרצונם. דבפא"ט]לצבאותם, א"י ד"ה [ע"ו.

ישראל של  שבח�  ה� המסעות 

מצרים אלה מארץ  יצאו אשר  ישראל  בני  מסעי

'לצבאותם'. של  הכונה  להבין  יש לצבאותם.

שבח,ומפרש מלשון הוא ד'צבאות' דמצינו רבינו,

י"ט)בירמי' צבי (ג', נחלת חמדה ארץ לך  ואתן

'תשבחת'' יונתן בתרגום ופירש גוים, צבאות'

שנכתבו  הטעם לנו לומר  באה  והפסוק עממיא.

של  לשבחם - 'לצבאותם ' שהיא  בתורה, המסעות

זרועה. לא בארץ שהלכו ישראל בני

מסעי] אלה ד"ה [ע"ו.

מחשבתו אחר  נמשכות  הפעולות 
הראשונה

ואלה ויכתוב  ה' עפ"י למסעיהם מוצאיהם את משה

למוצאיהם ב')מסעיהם  שכונת (פסוק רבינו, ומפרש  .

לקיים  כדי היה ישראל  כלל  שנסיעת הוא, הפסוק

על  היתה עצמה  שהנסיעה רק ולא ה', פי מצות 

כונה, צריכות דמצוות מהכלל  יקשה אמנם  ה', פי

בגמ' י"ג :)ומבואר אפשר (ברכות אי מהלך  דכשהוא

יכולים  היו  לא בנ"י של נסיעתם בשעת א"כ לכוין,

לכוין.

המג "א ומתרץ דברי בהקדם סק"ד)רבינו, תקפ "ט, (סי '

י"ח  לצאת כדי לביהכ "נ שבא דמי הרדב "ז, בשם

כיון  לא  ששמע שבשעה אעפ"י  אז הציבור, עם

ועד "ז  הראשונה . כונתו  דעת על  שהולך  יצא , לבו,

מצוות  לקיים נתכוונו  לנסיעה יציאתם דבשעת י"ל,

מחשבתם. תחילת אחר  הנסיעה  נמשך  וממילא ה',

מוצאיהם וזהו את משה ויכתוב הכתוב, כונת

עפ"י  לנסוע  בכונה שיצאו ר"ל , ה', עפ "י  למסעיהם

שהנסיעה  ר "ל , למוצאיהם , מסעיהם  ואלה ולכן ה',

דעת  על  זאת היתה מ"מ בכונה, היתה  שלא הגם -

כשיצאו. הראשונה דנכתבו]מחשבתם א"י ד"ה ע"ז: [ד�

השגחה � למוצאיה� מסעיה� אלה

ואלה ויכתוב וגו ' למסעיהם מוצאיהם  את משה

למוצאיהם ב')מסעיהם השינוי (פסוק  להבין ויש .

דקרא. לסיפא דקרא מרישא 

מה ומפרש  - 'מוצאיהם ' כתב  שמשה הכונה, רבינו

הנסיעות. בעת - 'למסעיהם' עמם  וקרה שמצא

היה  בהנסיעות עמם  שמצא שמה תאמר , אל אבל 

מטרת במקרה, שתכלית  - מסעיהם' 'ואלה אלא



על  יותר חס שהיה משה אבל  יותר , ישראל כבוד 

במדין. ה ' נקמת לתת אמר  המקום כבוד 

הנקיבות,ובזה הריגת על  לוותר  יכולים בנ"י  אם תלוי

אבל  לוותר , יכולים אין ה', נקמת מצד הוא שאם

הקב "ה, להם שאמר  כמו בנ"י  נקמת מצד  הוא אם

כאשר  שעשו נאמר ולכן לוותר , שיכולים בנ"י סברו

כל  ויהרגו  ולכן בנ "י , נקמת הוא  משה , את  ה' צוה 

זכר.

סיבות,אבל  שני מצד  טעו שהם להם, טען משה

אין  ובזה בה', מעל  למסור  היו הנה  שהן חדא ,

המגפה  ותהי  משה  להם  טען  ושנית, לוותר , יכולים 

אותם  בשביל  לוותר  יכולים אתם ואין ה', בעדת

אין  בנ"י כבוד  בשביל גם וממילא במגפה , שמתו

לוותר. נקו�]יכולים ד"ה [ע"ה.

הדיבור  כח  � האד� מעלת 

מפיכם בנו והיצא לצנאכם וגדרת לטפכם  ערים  לכם

כ"ד)תעשו האזהרה (ל"ב, של הסמיכות להבין יש .

ובפרט  וגדרות, ערים לבנין תעשו' מפיכם 'והיצא

שהבטיחו, מה שיעשו  מקודם להם הזהיר  שכבר

ע"ז]. שפירש"י מה  [ועיין 

ברש"יומפרש דמבואר ט "ז)רבינו, תביעה דהי (פסוק  ה

מבניהם, יותר ממונם על היו שחסים ישראל בני  על 

ערים  ואח"כ לצאנם, גדרות שיבנו הקדימו שהרי 

לטפכם. ערים והקדים  שינה משה ואכן  לטפם,

הבהמה בזכות  אוכל  אד�  לפעמי� 

שהקדימו ומבאר ישראל כלל  על להמליץ  רבינו

ביד  שכתב  עפי"מ לטפם , הערים  לפני צאן הגדרות

ו')אפרים  סעי' קס "ז סי' שאסור (או "ח  הדין טעם  לבאר 

שלפעמים  משום לבהמתו, שיתן קודם לטעום

במדרש כמבואר  הבהמות, בזכות רק אוכל  האדם

א ') ל"ג, בראשית ה ',(רבה תושיע ובהמה אדם עה"פ

יעו "ש. בהמה , בזכות אדם

לפני ובזה  צאן, גדרות הקדימו דלכן לומר , יש

בזכות  להם שיש מה  תלו שלא לטפם , הערים

אמר  רבינו  משה אבל  הבהמות. בזכות אלא עצמם,

טפלים, הם והבהמות העיקר  הם האנשים  כי להם,

האנשים. להקדים וצריכים

הבהמה?אמנם על יתירה האדם מעלת תלוי במה

הפסוק על  אונקלוס בתרגום מבואר  (בראשית התירוץ 

ז') [לרוח ב', ממללא לרוח - חי' לנפש האדם ויהי

הבהמה  משא"כ הדיבור , כח לו יש שהאדם המדבר ],

דיבורו, מקלקל  האדם אם ולכן מדבר , בלתי חי הוא 

האדם  נעשה  אז ואדרבא  הבהמה, על מעלה  לו  אין

בדיבור. עבירה עושה שאינו מהבהמה , יותר גרוע 

הדיבור כח  - תעשו מפיכ�  היוצא

תעשו',וזהו מפיכם 'והיצא משה  להם  שהזהיר 

מעלתכם  תהיה שלכם, הדיבור כח  תשמרו שאם

להקדים  יכולים אתם  ולכן מדבר , הבלתי  מהחי יותר 

לצאנכם. הגדרות  לפני לטפכם, ערים  לבנות

בנו] ד"ה [ע"ה:

וחוטא רשע נקרא  שהנודר  מה בעני� 
צרה בעת  נדר  ודי� 

וגו'.איש נדר  ידר כי

ה')איתאבשו "ע  סעי ' ר "ג , לנדור.(יו"ד מותר  צרה בעת

דנדרים )ובאגודה  שמקיימו (פ "ד אף  הנודר  וז"ל: כתב 

ורבים  צרה. בעת הנודר אפי' וי"א  רשע, נקרא

אבינו  ביעקב  דמצינו ממה זו, שיטה על  תמהו

ויצא בפ ' דכתיב צרה, בעת כ')שנדר  וידר (כ"ח,

לאמר  לאמר, מהו במדרש, ואיתא לאמר, נדר  יעקב

צרה בעת נודרין שיהיו ב:)לדורות חולין  בתוס ' .(הובא 

כל  שכתב א ', בסעי' השו "ע  בלשון מדייק עוד 

חוטא, ונקרא  רשע  נקרא שמקיימו  אעפ"י הנודר

חוטא. דנקרא לומר לי' למה  רשע הוי דאם

הנתיבותומתרץ דברי בהקדם ל"ד)רבינו, שרשע (סי '

ועשה, בקום כשעבר  דוקא  הוא לעדות, שפסול 

רשע, הוי לא  תעשה ואל בשב מ"ע  ביטל אבל 

אבל  מיקרי, לא דרשע  דנהי רבינו, מחדש  ובזה 

שפירש "י  כמו חסרון, מלשון הוא  דחוטא הוי, חוטא 

כ"א)עה "פ א', א ', שלמה (במלכים ובני אני והייתי

שלא  הנודר  ולכן  ומנועים, חסרים חטאים , חטאים,

בקום  עובר  הוי ההוא , דבר בעושה אז דבר , לעשות

דבר , איזה  לעשות נודר אם אבל  רשע, דהוי ועשה,

ואינו  בשוא"ת, רק עובר  עושהו, ואינו כשמבטלו אז

בעת  לנדור  דהמצוה י"ל  ובזה  חוטא . אלא רשע

עוברו, אם חטא בו שיהיה  בנדר  רק דוחה  צרה,

שביטולו  לך, אעשרנו עשר שנדר אבינו ביעקב  כמו

לעשות, שלא  לנדור אבל  תעשה , ואל  בשב רק הוי

סוברים  בזה  האגודה, וכלשון רשע, נקרא  דבביטולו

בעת  לנדור  אין טפי, דחמיר  דכיון אומרים, היש

ר"ג]צרה. סי' יו"ד ש"י [ער�

לעשות  פנימי  רצו�  יש ישראל  איש כל 
ה ' רצו� 

מצ אלה מארץ  יצאו אשר  ישראל  בני  רים מסעי

הכונה, רבינו  ומפרש ואהרן. משה  ביד לצבאותם

הגמ' ס.)בהקדם מעשה (חולין  כל ריב "ל, דאמר

שנאמר  נבראו, בצביונם נבראו, בדעתן וכו ' בראשית

צבאם  תיקרי  אל  צבאם, וכל  והארץ  השמים ויכולו 

שבחרו  בדמות לצביונם , ופירש "י, צביונם. אלא

ועד "ז  שנבראו. להאופן והסכימו שרצו והיינו להם,

ר "ל, לצבאותם, ממצרים יצאו שבנ"י לפרש יש

מרצונם.

דכתיבואם ממה י "ב)תקשה , י"ד, בנ"י,(בשלח שאמרו

חדל  לאמר במצרים  דברנו  אשר  הדבר זה הלא

וכתב  במדבר , ממתינו מצרים את ונעבדה ממנו

הרמב"ן י ')שם  לצאת (בפסוק חפצים היו  שלא

נמצא  א"כ ובצמא, ברעב  ימותו שמא ממצרים,

מרצונם? יצאו  שלא

הרמב"ם התשובה  מדברי ה"כ)הוא דגירושין (פ "ב

דמגורשת, אני רוצה שיאמר  עד לגרש  אותו כשכופין 

לעשות  ישראל איש  כל  רוצה  שבעצם  משום

אותו  וכשכופין  הרע, יצרו שתקפו אלא המצוות,

שהגם  י"ל  ולפי"ז יעו"ש, רצונו, ונתגלה היצר, נחלש 

מ"מ  ממצרים, לצאת בנ"י את הכריח רבינו שמשה

הכתוב, שאמר וזה לצאת. לבסוף  רצונם  נתגלה  בזה 

שיצאו  שהגם ר "ל , ואהרן, משה ביד  לצבאותם

שהיה  נתגלה מ"מ ואהרן , משה ביד בהכרח

לרצונם. דבפא"ט]לצבאותם, א"י ד"ה [ע"ו.

ישראל של  שבח�  ה� המסעות 

מצרים אלה מארץ  יצאו אשר  ישראל  בני  מסעי

'לצבאותם'. של  הכונה  להבין  יש לצבאותם.

שבח,ומפרש מלשון הוא ד'צבאות' דמצינו רבינו,

י"ט)בירמי' צבי (ג', נחלת חמדה ארץ לך  ואתן

'תשבחת'' יונתן בתרגום ופירש גוים, צבאות'

שנכתבו  הטעם לנו לומר  באה  והפסוק עממיא.

של  לשבחם - 'לצבאותם ' שהיא  בתורה, המסעות

זרועה. לא בארץ שהלכו ישראל בני

מסעי] אלה ד"ה [ע"ו.

מחשבתו אחר  נמשכות  הפעולות 
הראשונה

ואלה ויכתוב  ה' עפ"י למסעיהם מוצאיהם את משה

למוצאיהם ב')מסעיהם  שכונת (פסוק רבינו, ומפרש  .

לקיים  כדי היה ישראל  כלל  שנסיעת הוא, הפסוק

על  היתה עצמה  שהנסיעה רק ולא ה', פי מצות 

כונה, צריכות דמצוות מהכלל  יקשה אמנם  ה', פי

בגמ' י"ג :)ומבואר אפשר (ברכות אי מהלך  דכשהוא

יכולים  היו  לא בנ"י של נסיעתם בשעת א"כ לכוין,

לכוין.

המג "א ומתרץ דברי בהקדם סק"ד)רבינו, תקפ "ט, (סי '

י"ח  לצאת כדי לביהכ "נ שבא דמי הרדב "ז, בשם

כיון  לא  ששמע שבשעה אעפ"י  אז הציבור, עם

ועד "ז  הראשונה . כונתו  דעת על  שהולך  יצא , לבו,

מצוות  לקיים נתכוונו  לנסיעה יציאתם דבשעת י"ל,

מחשבתם. תחילת אחר  הנסיעה  נמשך  וממילא ה',

מוצאיהם וזהו את משה ויכתוב הכתוב, כונת

עפ"י  לנסוע  בכונה שיצאו ר"ל , ה', עפ "י  למסעיהם

שהנסיעה  ר "ל , למוצאיהם , מסעיהם  ואלה ולכן ה',

דעת  על  זאת היתה מ"מ בכונה, היתה  שלא הגם -

כשיצאו. הראשונה דנכתבו]מחשבתם א"י ד"ה ע"ז: [ד�

השגחה � למוצאיה� מסעיה� אלה

ואלה ויכתוב וגו ' למסעיהם מוצאיהם  את משה

למוצאיהם ב')מסעיהם השינוי (פסוק  להבין ויש .

דקרא. לסיפא דקרא מרישא 

מה ומפרש  - 'מוצאיהם ' כתב  שמשה הכונה, רבינו

הנסיעות. בעת - 'למסעיהם' עמם  וקרה שמצא

היה  בהנסיעות עמם  שמצא שמה תאמר , אל אבל 

מטרת במקרה, שתכלית  - מסעיהם' 'ואלה אלא
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למה  - 'למוצאיהם' מוכן היה מתחילה  הנסיעה

אותם. מוצאיה�]שמצא א"י ד"ה [ע"ז.

הנסיעה תכלית 

ה ',ויכתב  פי על  למסעיהם מוצאיהם את משה

למוצאיהם מסעיהם ב')ואלה למה (ל"ג, להבין ויש  .

למה  ועוד למוצאיהם ', מסעיהם 'ואלה לומר  כפל

'למסעיהם', אמר  ואח "כ 'למוצאיהם' הקדים  בתחלה 

ועוד  'למוצאיהם'. לתיבת 'למסעיהם' הקדים  ואח"כ

ה '. פי על  אמר הראשון בפעם  רק למה

הראשו�  בפע�  מתק� חכ� 

שכל ומפרש  ז"ל, הבעש "ט  שאמר מה עפ "י רבינו,

פעם  שם להיות צריך  מקום , באיזה  שהיה אדם 

צריך , אין הוא  שכל  בר האדם אם אבל שנית,

עכ"ד.

כוננו ומבאר גבר מצעדי מה ' דהרי כונתו , רבינו

כ"ג) ל"ז, באותם (תהלים תיקון  לעשות שצריך מה  לפי ,

מה  לתקן שכל  בר  הוא האדם אם ולכן מקומות,

אם  אבל  שנית, פעם שם לבוא צריך אין שצריך,

צריך  שמקלקל , ח"ו או אחת, בפעם מתקן אינו

[ועל  שיתקן, עד ושלישית שנית פעם שם לבוא

הגלגולים]. ענייני נבין זה  דרך 

למקום המתבאר  באה שהאדם הראשון דפעם מזה,

לבוא  צריך  אם אבל ה', מאת השגחה הוא מסויים

יהיה  אם האדם, בבחירת תלוי זה  שם, שנית  פעם 

הראשון. בפעם לתקן שכל בר 

היינו וזהו למסעיהם', מוצאיהם 'את הפסוק, כונת

[מוצאיהם], משם  שיצאו המקומות, את משה  שכתב 

לא  שעדיין [למסעיהם], חדש מקום לכיוון  לנסוע

נוסעים  שיהיו השם', פי 'על היה  וזה שם, היו

שצריכים. מה  לתקן שמה,

דהיינו ואחר  למוצאיהם', מסעיהם 'ואלה  כתב כך 

לכיוון  [מסעיהם], בחזרה  שנסעו המקומות שכתב 

וכמו  [למוצאיהם], משם  יצאו שכבר המקומות

עקב  בפרשת ו')שפירש"י נתיראו (י', אהרן דבמיתת

בפרשת  וכן למצרים, לחזור מסעות שמונה וחזרו

מ "ו )דברים  'על (א', אמר לא ובזה  לקדש , שחזרו

מקומות, לאותם שנית פעם  שחזרו דמה השם', פי

בבחירתם  תלוי הבעש"ט].א היה  עפימ"ש א"י ד"ה [ע"ז.

ישראל לאר�  ראויי� ישראל  בני
הקב"ה על חביבי�  דשניה� 

אשר כי הארץ זאת כנען הארץ אל  באים אתם

לגבלתיה  וגו' בנחלה  לכם ב')תפל לדקדק,(ל"ד, יש  .

כנען'. ארץ  אל תבואו 'כי דהול "ל

כאן,ומפרש תנחומא המדרש דברי עפ"י רבינו,

שנא' עלי חביבה הזאת הארץ למשה , הקב "ה 'א"ל 

י"א) וישראל (דברים אותה, דורש אלקיך  ה' אשר  ארץ 

שנאמר עלי ל"ד)חביבין אתכם (שם ה ' מאהבת כי

עלי, חביבין שהם בני אכניס אני הקב "ה אמר וגו',

בענין  שקראו ממה מנין, עלי, חביבה שהיא לארץ

שארץ הרי עכ "ל . כנען', הארץ  אל באים אתם כי

על  חביבין  דשניהם  ישראל, לבני מיוחד ישראל

הקב "ה.

דהו"ל והמדרש  כנ"ל , לו  דהוקשה  ממה לי' דריש 

אתם' 'כי דריש  כן על  הארץ ', אל תבואו 'כי לכתוב 

להיות  ראויים  אחרים  ולא  'אתם' שדייקא  ר "ל -

זאת  אל  דרק  - הארץ' זאת  כנען הארץ  אל 'באים

גבולותיה. שתדעו צריך  לכן  ראויים, אתם הארץ

באי�] את� כי ד"ה [ע"ח:

כעי "ז.א. שפירש  יקר בכלי  עיין  העורך: אמר


