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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

..ְמֹאדָעצּוםָגדֵניְוִלבְְְראּוֵבןִלְבֵניָהָיהַרבּוִמְקֶנה
('אפסוקלבפרק)
.

טעםהכתובלהצדיק,זוהודעהטעם.רבומקנה

אמתכיועוגסיחוןארץלשאלתבפיהםהנמצא

להיותהשבטיםמכליותרלהםשהיהוטעם,הוא

מכלמרובהחלקהצבאאנשיבזזוכחגבורישהיו

".השבטים

זכו,וגדראובןשבני,הקדושהחייםאורהאומר

וזהמדייןבנקמתשלקחוהשללבעקבותרבלמקנה

אך.הירדןבעברלהישארשבקשובעתתירוצםהיה

.משהזהלימינוחכםלב":רבהמדרשהאומרכךעל

אתשעשו,גדובניראובןבניאלו,לשמאלוכסילולב

יותרממונםשחיבבו.עיקרהטפלואתטפלהעיקר

נבנהצאןגדרותלמשהאומריםשהן.הנפשותמן

.לטפנווערים,פהלמקננו

יותרמקניכםאתחיבבתםאתם:ה"הקבלהםאמר

:('כמשלי)נאמרעליהם.ברכהבואיןחייכם,הנפשותמן

ולכן."תבורךלאואחריתה,בראשונהמבוהלתנחלה"

היושגלוהראשונים,לגלותיצאישראלשעםבעת

.המנשהוחציגדראובן

שְשלְְֹוֵאת,ַיְרֵדןלְֵַמֵעֶברִתְתנּוֶהָעִריםְשלֹשֵאת
('ידלהפרק).ְכָנַעןְבֶאֶרץִתְתנּוֶהָעִרים

[יש]כנעןשבארץפיעלאף.העריםשלשאת

שניםאלאאינן[הירדןבעבר]וכאן,שבטיםתשעה

דבגלעדמשום.שלהםמקלטערימניןהשווה,וחצי

יותרמצוייםהמזרחיהירדןבעבר)רוצחיםנפישי

(:טמכות).(רוצחים

הירדןשבעברמשנהזהמה:השאלהונשאלת

המקלטעריהרי,במזידרוצחיםיותרישהמזרחי

?!בשגגהשרצחולאנשיםנועדו

במקוםשיששמדוברמסבירים[שם]התוספותבעלי

עלאותםמענישה"שהקב,עדיםללאבמזידרוצחים

...בשוגגשיהרגוכךידי

,הנפשאתשהרגואדםבניבשני:בגמראשמובאכפי

ולזהעדיםאיןלזה,במזידהרגואחדבשוגגהרגאחד

זה.אחדלפונדקאותםמזמינןה"הקב,עדיםאין

יורדבשוגגשהרגוזה,הסולםתחתיושבבמזידשהרג

וזה,נהרגבמזידשהרגזה,והרגועליוונפלבסולם

.(:ישם).גולהבשוגגשהרג

התורהלנומפרטת,מסעיפרשתבתחילת

ישראלבנישעברוהמסעותב"מכלאת

לערבותועדממצריםמצאתם,במדבר

ושואלים.הירדןלנהרבסמוךאשרמואב

לפרטצריכההייתההתורהמדוע:ל"חז

ישראלעםשעברוהמסעותכלאת

?במדבר

ומביא"תנחומאמדרש"העונהכךעל

ידעוולא,מאודחולהשהיהמלךלבןמשל

שבאועד.רפואתולצורךלעשותמה

רקזהלילדשיעזורשמהואמרוהרופאים

ממקוםלמסעותהילדעםילכו.אחדדבר

שיעברומסויםבמקוםאוליולנסות,למקום

לקחו.לרפואתוהמקוםאוויריועיל,שם

ממקוםבמסעותאיתומהלךוהיהאביו

יוכלהאווירששםמקוםלווחיפשלמקום

.אותולהבריא

הגיעו,מקומותוכמהכמהשעברולאחר

להתחזקהילדהחלששםמסויםלמקום

,לגמריהילדשהבריאלאחר.שנתרפאעד

מקומותאותםכלדרךלביתםלחזורהחלו

ומקוםמקוםובכל.בתחילהבהםשחנו

מקוםאתהזוכר,בני":אביולואמר,שעברו

בגלללישוןיכוליםהיינולאשבוזה

אמראחרובמקום"?מידיחםהיהשהאוויר

החולי,זהלמקוםשהגענואיך,בניזוכר":לו

איךלוהזכיראחרובמקום"?התגברשלך

שבאותוהקרהאווירבגללהתקררהוא

ומקוםמקוםבכללואומרהיהוכך.מקום

.לביתםחזרהבדרךעובריםשהיו

,מצרייםמארץישראלבניכשיצאוכאןאף

טומאתמחמתחולישלבמצבהםהיו

והוציאם.בהשקועיםשהיוזרההעבודה

התחלףשבולמקוםוהוליכםה"הקבמשם

ויחזרויבריאומתיוחיכהציפהושם.האוויר

היולא,שעברוומקוםמקוםובכל.בתשובה

בושנדבקוחדשחטאמאיזההםנקיים

שנההארבעיםבכלהיהוכך.מקוםבאותו

הרעהמדרכםשיחזרובכדיזהוכל,במדבר

ארץשללפתחהשהגיעוועכשיו.ויתרפאו

ה"הקבאמר,לגמריונתרפאוישראל

כלאתלפניהםשתמנהרצוני":למשה

איךלהםותזכירבהםשעברנוהמקומות

פיעלאף,אותםוהצלתיניסיםלהםעשיתי

רעהלהםשילמתיולאחוטאיםהיושהם

."רעהתחת

ישראלבנימסעותכלהזכרתשלהמטרה

שלבחסדיוייזכרישראלשעםהיא

עוברהואשלפעמיםיביןואף,עימוה"הקב

להעירזהתכליתןשכלומסעותתלאות

שאנותמיד.עליושרובץמסויםמחוליאותו

,מבחינתנוקשהשהייתהבתקופהנזכרים

שגילנודבריםעללהצביעיכוליםאנו

אדםכל.צרהאותהמתוךדווקאבעצמינו

הכיבעוצמהה"הקבאתלהכירזוכהואדם

מצוקהשלבתקופותדווקא,גבוהה

.בחייומסוימת

שעברנומהמסעותללמודצריכיםאנוולכן

טוביותרולהתכונןבהםלהתבונן,בחיינו

שנצטרךוהמקומותהמסעותלהמשך

שאנוברגעבמיוחד.בעתידבהםלעבור

אנוצריכים,טובהפחותתקופהעוברים

אחדמסערק,תקופהרקשזוהילזכור

.חיינובמהלךשנעבורמסעותאותםמכל

מעבראך,ודוחקקשההמצבאוליוהיום

שיכול,הבאהמסענמצאכברלפינה

למקוםאישיתמבחינהאותנולקחת

לזכורצריכיםאנוובנוסף.טוביותרהרבה

שנמצאהמורכבתהתקופהשלשתפקידה

לשפרלוולגרוםאותולבחוןהיאהאדםבה

נשכילואם.להתרפאכךי"ועמעשיואת

קצריותרלהיותיהפוךהמסע,זאתונבין

בהתפתחותהמקסימוםאתממנוונפיק

.ה"הקבאלובקרבהאישית

מֹוָצֵאיֶהם":הפסוקעלל"חזאומריםעוד

יַעלְלַמְסֵעיֶהם .('בפסוקלגפרק)"השםפִּ

זהאםבחייוכלשהומאורעעוברלאשאדם

בכלאותנושמובילמייש.'הפיעללא

תמידולא.חיינומהלךשלהדרךתלאות

.המטרהומהי,הולכיםלהיכןמביניםאנו

אבהואה"שהקבלדעתצריכיםאנואך

אתשמוליךאבכמואותנושמוליך,רחום

שבנוהואומחכה,שיתרפאמנתעלבנו

.וחזקבריאכשהואאליווישוביתעורר

ְתָךְלַמַען":הפסוקשאומרכפי ּוְלַמַען,ַענֹּ

ֶתָך ְבָך,ַנסֹּ יֶתָךְלֵהיטִּ פסוקחפרקדברים)!"ְבַאֲחרִּ

,האדםעלשבאיםהניסיונותכל.('טז

לקבלבכדיאותולזכךהיאהיחידהמטרתם

.הבאבעולםשלםשכרואת

והםוההווההעבראתרקבחיינואנורואים

זאתלדמותניתן.מהמסלולחלקרק

שיושבואדם,פיתוליםמלאארוךלכביש

אינו,באמצעואוהכבישבתחילתבמכונית

שמעברהכבישקטעיראהאיךכלליודע

עלינושמשקיףהעולםבוראאך.לפנייה

כלאתרואהבטובתנוורוצהמלמעלה

במסלולאותנוומובילבשלמותוהכביש

קרוביםשנהיהבכדיהן,לנוטובהכישהוא

אתשנשפרלאחרלנולהטיבבכדיוהןאליו

.ונבריאמעשינו

הֹמשְֶַוִיְכֹתב,ְוַאֲהֹרןֹמֶשהְבַידָתםְלִצְבאְִֹמְצַרִיםֵמֶאֶרץָיְצאּוֲאֶשרִיְשָרֵאלְבֵניַמְסֵעיֵאֶלה
('ב-'אפסוקיםלגפרק).'הִפיַעלְלַמְסֵעיֶהםמֹוָצֵאיֶהםֶאת

מברכיןשבת 

יום שלישיחודש אב 
ליל שני  : המולד
חלקים14ו 23:00שעה 



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ

"בשמחהממעטיןמשנכנס אב "

מקוםמכל,אבילותמנהגיקצתנוהגיםהמצריםביןימישבכלפיעלאף

נוספיםאבילותמנהגייש,באבעשירילאחרועד,אבחודשמשנכנס

שימים,ל"חזואמרו,החורבןאירעאבשבחודשמפני,בהםלנהוגשיש

וכך.אלובימיםלהםמאיראינוומזלם,לישראלפורענותימיהםאלו

ולכן."בשמחהממעטיןאבמשנכנס"(:כודף)תעניתבמסכתשנינו

מלהתדייןיתחמק,גויעםמשפטיתותביעהודבריםדיןלושישישראל

.באבעשירילאחרעמוויתדיין,אלובימיםעמו

–שמחהשלומתןמשא

קנייתכגון,שמחהשלומתןבמשאממעטין,אבחודשראשמיום

–ייןושתייתבשראכילת

,באבעשיריליוםועדאבחודשראשמיום,אלושבימים,ישראלנהגו

ביוםאלא,בשראוכליםולאייןשותיםאינם,"הימיםתשעת"הקרויים

שכבר,ייןולשתותבשרלאכולמותר,עצמואבחודשראשוביום.השבת

מאחראלאאיסורבדברנהגושלא,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןכתב

.(שלישייוםבחלבאב'בהשנה).אבלחודש'במיום,כלומר,אבחודשראש

-וכלהחתןעברקניות

מידהנשואיםזמןאתקבעושאם,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןכתב

בןלואיןשעדייןדהיינו)ורביהפריהקייםלאעדייןוהבחור,באבתשעהלאחר

,אלובימיםאפילוצרכיהםכלוהכלההחתןעבורלקנותמותר,(ובת

כגון,באב'טאחריוהכלההחתןצרכיאתלקנותשהותישאםואפילו

מותר,מכןלאחרשיתייקרוחששישאם,באבו"טליוםנקבעושנשואיהם

.בדברהפסדחשששישכלאלובימיםלקנותם

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

.(53'ע)"האבודך"התנ"בספרועציוןיהושוע

מתאימיםהארכיאולוגייםשהממצאיםמראה

הגילוייםאחד.התורהלתיאורימפליאהבצורה

בנימסעותשלשרידיםהינם,בספרוהמעניינים

:כותבהואוכך.במדברישראל

מקוםאתסיניהאי-בחצילראותמקובל"

וחפירותסקרים.ישראלבנישלהנדודים

כברהאי-בחצינערכומצומצמותארכיאולוגיות

בסינילגלותשקיווהיו.19-ההמאהבשלהי

בנישלבמקוםנוכחותםעלהמעידיםשרידים

ובמדברבסינינתגלוואכן.מצריםיוצאיישראל

רובאתלייחסניתן.ענייןרביממצאיםצין

בחציהקדומיםהארכיאולוגייםהממצאים

ישראללבני,המרכזיתהנגבוברמתסיניהאי

.ממצריםשיצאו

,ובסקריםבחפירותשהתגלה,הבולטהממצא

האי-חציבמרחביפזוריםקבורהשדותהיה

נמצאוהקברים.המרכזיתהנגבוברמת

.במפוזרולעיתיםגדוליםבריכוזיםלפעמים

מקוםצויןלרוב.אחידהלאהקבריםצורת

לעיתים,טומוליהקרוייםהאבניםבגליהקבורה

ריכוזיידעל.ממשקבורהמבניאלההיו

להבחיןהיהקשה.מגוריםאתרינתגלוהקברים

שרידיםנמצאולרוב.מסויםארכיטקטוניבדגם

לחצרמסביבערוכיםשהיו,מעוגליםמבניםשל

אבניםטורבנוייםהיוהמבניםקירות.מרכזית

אבנישלבלבדקטנהכמותהתגלתה.אחד

שלהעליוןוחלקםשהגגהמעידדבר,מפולת

אומעורות,מענפיםעשוייםהיוהקירות

המקראילסיפורחופףהתיאור.מאריגים

."בסוכותישראלבנישלישיבתםאתהמתאר

ושדותהמעגליםאתרי":מוסיףהואבהמשך

שבמשך,בעלילמראיםבסינישנמצאו,הטומולי

סינידרךחלפוהעתיקהבעתקצרהתקופה

המיםמקורותכןאםהיומה.אדםבניהמוני

?במדברשהותםבזמןאלהרבבותשל

כאמורהםאלוהמונים,החלופיהתיארוךלפי

ישראלבנישתו,בתורהכמבואר.מצרייםיוצאי

.נסבדרךאיתםשהלך,מריםשלמבארה

,בסיניהקדומיםהנוודיםשלהמזוןמקורות

המקרא.הצורךדימחווריםאינםהםאף

נסבדרךשירד,מןאכלומצרייםשיוצאי,מספר

.השמייםמן

שלהמגוריםלמבניקשורהמעניינתתופעה

בחצירביםבאתרים:המסתורייםהמדברתושבי

,קבעמבנישלשרידיםמצוייםשבהם,סיניהאי

.קבעמגורישלסממןשהם.חרסיםנמצאולא

.אחריםארכיאולוגיםבאתריםמהמקובלבשונה

.ביותרארעייםמגוריםהיושאלושמלמדמה

.הסברזולתופעהשאיןכותביםהארכיאולוגים

שניומצד,קבעמבניהיושאלונראהאחדמצד

לפיאולם.חרסיםשבריבהםמוצאיםלא

שלחניותיהםאתהמתאר,המקראיהסיפור

חניהבכל.התעלומהנפתרת,ישראלבני

מראשישראלבניידעולא,במדברשחנווחניה

לעצמםבנוהםביטחוןליתרולכן,יחנוזמןכמה

זמןארכההחנייהאכןלעיתים.קבעמבני

לעיתיםאך.הקבעמבנהאתשהצדיק,ממושך

.מיותרהיהוהמבנהביותרקצרההייתההיא

.."חרסיםנמצאולאאכן,אלהבמקומות

('פרק לג פסוק א)... ְבַידְֹמֶשהְְוַאֲהֹרןְלִצְבֹאָתםֵאֶלהְַמְסֵעיְְבֵניְִיְשָרֵאלְֲאֶשרְָיְצאּוְֵמֶאֶרץְִמְצַרִיםְ

במשך תקופה קצרה בעת העתיקה –מדבר סיני 
חלפו דרכו מיליוני בני אדם

ָרשּוִמגְְ,ָלָשֶבתָעִריםֻחָזָתםאְֲִמַנֲחַלתַלְלִוִיםְוָנְתנּוִיְשָרֵאלְבֵניֶאתַצו
('בפסוקלהפרק).ַלְלִוִיםִתְתנּוְסִביֹבֵתיֶהםֶלָעִרים

ֹּאְוָלָמה":(יגפרקויובלשמיטה)ם"הרמבכותבוכך יָזָכהל ֶאֶרץְבַנֲחַלתֵלוִּ

ְשָרֵאל ָזָתּהיִּ םּוְבבִּ ?ֶאָחיועִּ

ְפֵני דֶשֻהְבַדלמִּ יםְדָרָכיוּוְלהֹורֹותְלָשְרתֹו'הֶאתַלֲעבֹּ ְשָפָטיוַהְיָשרִּ ּומִּ

ים יקִּ יםַהַצדִּ ְשָפֶטיָךיֹורּו"('ילגדברים):ֶשֶנֱאַמרָלַרבִּ במִּ ְותֹוָרְתָךְלַיֲעקֹּ

ְשָרֵאל יָכְך."ְליִּ ַדְרֵכיֻהְבְדלּוְלפִּ יןלֹּא.ָהעֹוָלםמִּ ְלָחָמהעֹוְרכִּ ְשָארמִּ כִּ

ְשָרֵאל יןְולֹּא,יִּ יןְולֹּאנֹוֲחלִּ חַ ְלַעְצָמןזֹוכִּ ַהֵשםֵחילֵהםֶאָלא.ּגּוָפןְבכֹּ

ֶשֶנֱאַמרָלֶהםזֹוֶכההּואָברּוְךְוהּוא."ֵחילֹו'הָבֵרְך"('יאלגדברים):ֶשֶנֱאַמר

י"('כיחבמדבר) ."ְוַנֲחָלְתָךֶחְלְקָךֲאנִּ

יֵשֶבטְולֹּא:ואומרם"הרמבממשיך ְלַבדֵלוִּ ישָכלֶאָלא!בִּ ישאִּ ָכלְואִּ מִּ

ינֹו,אֹותֹורּוחֹוָנְדָבהֲאֶשרָהעֹוָלםָבֵאי ָבֵדלַמָדעֹוֶוֱהבִּ דְלהִּ ְפֵניַלֲעמֹּ 'הלִּ

יםֶשֲעָשהּוְכמֹוָיָשרְוָהַלְך',הֶאתְלֵדָעהּוְלָעְבדֹוְלָשְרתֹו ּוָפַרק,ָהֱאֹלקִּ

יםַהֶחְשבֹונֹותַעלַצָּוארֹוֵמַעל ְקשּוֲאֶשרָהַרבִּ ֶזהֲהֵרי,ָהָאָדםְבֵניבִּ

ְתַקֵדש ֶדשנִּ יםקֹּ ְהֶיהָקָדשִּ יםּוְלעֹוְלֵמיְלעֹוָלםְוַנֲחָלתֹוֶחְלקֹו'הְויִּ עֹוָלמִּ

ְזֶכה יקָדָברַהֶזהָבעֹוָלםלֹוְויִּ יםֶשָזָכהְכמֹולֹוַהַמְספִּ ֲהנִּ םַלכֹּ יִּ .ל"עכ.ַלְלוִּ

עולאתעצמםעללקבלשמוכניםאנשיםישנםודורדורבכל

.ישראלעםשלהרוחניההגנהחילולהיות,הקדושההתורה

!יכולתנוככללהםלסייעומחובתנו,זמנינושללויהשבטהםהם

('חפסוקלאפרק)!ֶבָחֶרבָהְרגּוְבעֹורֶבןִבְלָעםְוֵאת

?בלעםעלזהפסוקאותנוללמדבאמה:"חי-אישבן"הושואל

לביתבשבתלבואשהחליטהארץועםבוראחדלאישמשלפיעלויובן

המתפלליםשמותעםמסודריםספסליםהיוהכנסתבבית.הכנסת

מיוחדיםספסליםהיוהאחרונותהשורותבשתי.ומקומואישאיש

הקהלהיוהכנסתביתאלזההארץעםהגיעכאשר.לאורחים

.רגליהםעלכולםנעמדוכןעל,שאמרברוךבאמירת

היסוסכלללא!לכבודוקםכולוהקהל!בקירבועלץהארץעםשלליבו

ראששלמקומועלהתיישבשםהמזרחכותלאלהיישרהאישפנה

"שאמרברוך"אמירתאתהקהלסיימו,המקוםאלהגיעכאשר!הקהל

מכבדשהקהלהאיששלבליבוספקנותרלאעתה.כולםוהתיישבו

כולםהמכובדמקומואלהגיעכאשרמידשהרי,מאודעדאותו

הספסלאלכבודאחרוהובילוהגבאיאליוניגשלפתע..!התיישבו

נכנסהקהלוראשמועטיםרגעיםעברולא...האורחיםספסלהאחרון

כלמכבדיםלאהקהלראשאתכיוראההאישהביט.מקומואלוצעד

ראשמפניואילו,אחתבבתקמוכולםמפניושכן,אותושכיבדוכמוכך

...בקירבתםעברכאשררקהאנשיםעמדוהקהל

רק.הכנסתבביתשנחלהכבודרובאתלאשתוסיפרלביתושבכאשר

...!כראויאותיכיבדלא-סיפרכך-השוטההגבאי

והסבירהלבעלהארעאשראתמידהבינהממנוחכמהשהיתהאשתו

מחמתלעמודצריכיםהיוהקהלכאשרבדיוקנכנסתהנראהכפיכילו

אותךלקחשהגבאיבשעהשהרי-אמרהכך-ליישוראיה.התפילה

...!לכבודךעמדלאאישהאורחיםספסלאל

עליורבינומשהשלנבואותיולצדבתורהנבואתונכתבהכבודוומחמתלנבואהראוישהואחשבבלעם-"חיאישבן"האמר:הנמשלגםהואוכן

י",עצמועלשניבאמהבויתקייםשלאה"הקבעשהטעותושתתבררוכדי...השלום יּוְתהִּ יתִּ הּוַאֲחרִּ סופו.שפליםמיתתבחרבמתאלא('יכג)"ָכמֹּ

!ישראלשלכבודםמפניאלה,חשיבותומפנינכתבהלאבתורהנבואתושנכתבהמהכלשתחילתועלהוכיח

.בזהוכיוצא,וכסףזהבתכשיטיקנייתאו,וכלהחתןלביתחדשיםרהיטים

,וכדומהחדשהמכוניתאו,לביתורהיטיםקנייתכגון,שמחהשלשאינוומתןמשאובשאר

רהיטיםמלהביאלהמנעוטוב,להקלנהגומקוםמכל,בזהלהחמירראוישהיהפיעלאף

.לוהיאששמחהמשום,אלובימים,לביתוחדשהמכוניתאו,לביתוחדשים


