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תשעה

פרשת מטות

מעשה שהיה

אל תהיה קדוש ופרוש על חשבון הציבור

וידבר משה אל ראשי המטות וגו' )ל, ב(. וברש"י חלק כבוד לנשיאים וכו' ומה ראה לאומרה 

כאן, למד שהפרת נדרים ביחיד מומחה.

סיפר הגאון רבי יהושע לייב דיסקין גאב"ד בריסק זצ"ל )שעלה וישב באחרית ימיו בירושלים(: 

כשישב אבי )הג"ר בנימין דסקין( זצ"ל על כסא הרבנות בלומז'א, בא פעם אחת לעיירה 'פרוש' 

בן תורה שקבע מקומו בבית המדרש וקיבל עליו בנדר גדול לישב בו ימים רבים ולא לצאת 

מפתחו החוצה. 

והיו בני העיר מצטערים הרבה בגינו, כי נאלצו להביא אליו אוכל ומשקה בכל יום להחיות 

נפשו, והדבר היה כרוך בטרחה ובטרדה מרובה, במיוחד ביום שבת שאין אפשרות לטלטל 

המזון דרך הרחוב – מכיון שלא הותקנו בעיר חוטי עירובין. 

להופיע  הדור, שנועד  גדול  זצ"ל  אייגר  עקיבא  רבי  הגה"ק  ללומז'א  ובא  נזדמן  יום אחד 

יושבים  והיו  דמתא,  הרב  אבי  פני  את  לשחר  ויבוא  מצאצאיו,  אחד  של  נישואין  בשמחת 

גדול,  אדם  באמת  שהוא  עליו  ואמר  הפרוש,  מענין  אבי  לו  שח  הדברים  ובתוך  ומשוחחים 

תלמיד חכם וצדיק, אבל בני העיר מצטערים בגללו.

נענה הגרעק"א ואמר לאבי, אם כדברי מר שאדם גדול הוא, הלא מן הראוי לילך ולהקביל 

וכראות  ביהמ"ד,  לעבר  הגדול  והאורח  אבי  פעמיהם  שמו  דיבור  כדי  ותוך  בביהמ"ד,  פניו 

איפוא קהל  נתקבץ  יוצא"  ואינו  יוצאים  אותם  רואה  מי  הולכים –  הם  להיכן  לומז'א  אנשי 

גדול, וכשבאו לביהמ"ד פנימה, אמר הגרעק"א לאותו פרוש: שמעתי כי מר בן תורה וחפצתי 

לראותו, אבל מאחר שאינו יכול לצאת מפתח ביהמ"ד בגין נדרו אשר נדר, טרחתי ובאתי אליו.

הצטער אותו צדיק צער גדול ואמר, ווי לי שהטרחתי על לא דבר את הגרעק"א, ואת הרב 

דמתא, ואת כל הקהל הקדוש...

נודר? השיב  ג"כ  היית  כך,  כל  יטריח עלינו  כי  ידע מראש  ואלמלי  שאל אותו הגרעק"א 

הפרוש חלילה חלילה! בוודאי הייתי מעדיף לרוץ כצבי לקראת מעלתו ולהקביל פניו.

מיד הכריז רבי עקיבא אייגר בקול גדול: אם כן, "מותר לך" "מותר לך", וכל העם ענו בקול: 

"מותר לך" "מותר לך" "מותר לך".   

 אמרות חכמה



תשעו

ביטל רצונו מפני רצון ה'

וידבר משה וגו' )לא, ג(. וברש"י אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה ולא 

אחר.

סיפר המגיד מישרים הגר"י גלינסקי שליט"א: 

ישנו סיפור מהגה"ק בעל השאגת אריה זצ"ל, סיפור אמיתי שהגה"ק מבריסק סיפרו 

ובפיה  זצ"ל  מוואלזין  חיים  רבי  הגה"ק  של  דלתו  על  נקשה  זקנה  אשה  פעמים:  כמה 

סיפור ובקשה בצדו: "לפני חמישים שנה התגוררתי בכפר ליד וואלזין. באותם ימים היה 

השאגת אריה הולך "גלות", שהיה גולה ממקום למקום, והוא התאכסן בכפר שלנו במשך 

כחודשיים. השאגת אריה הקפיד שלא לאכול "חדש" גם בחוץ לארץ. ולי )לאלמנה( היה 

קמה מהישן ונרתמתי לסייע לתלמיד חכם. ולכבוד שבת הייתי אופה לו בקביעות שלוש 

חלות.

לבנות שלושה בתי  ואזכה מכספי  כי אזכה לעשירות,  בירך אותי  עזב את הכפר  כאשר 

כנסיות )כנגד ג' חלות(, שניים בגולה, ואחד בארץ הקודש".

ברוך ה' המשיכה האשה לספר - "בעשירותי, בניתי בית הכנסת אחד בוילנא, ואחד בעיירה 

אחרת, )הרב מבריסק העיד שהתפלל באותו בית הכנסת(, והנה עתה קפצה עלי זקנה, יש לי 

את הסכום המלא - ממון רב, לקיים את המשך הבטחתו, לבנות בית הכנסת בירושלים עיר 

קשרים  יש  הישיבה  לראש  אולי  לשאול  באתי  בירושלים  מכרים  לי  שאין  כיון  אך  הקודש. 

בירושלים, ואפקיד את הכסף ברשותו, והוא יעביר אותו לידיים נאמנות.

התפלא רבי חיים: לכי לביתך, מה דוחק אותך, אם ה"שאגת אריה" בירך אותך, הרי לא 

ביטוח   - לך...  בוער  מה  ביטוח,  לך  יש  כנסיות,  בתי  שלושה  שתבני  עד  העולם  את  תעזבי 

מהשאגת אריה...

סיים הגר"י גלינסקי: למשה רבינו היה ביטוח חיים מהקב"ה! - מלחמת מדין. אילו היה 

משה רבינו מעוניין לחיות עוד כמה שנים היתה לו היכולת, כי היה בידו משכון "נקום נקמת 

בני ישראל 'ואחר תאסף' אל עמיך" - אינך מת עד שתנקום במדין.

ולא היה לו ציווי ללכת מיד ולהילחם במדין, והיה ביכולתו לדחות את הנקמה. אך עם כל 

זאת, החליט משה רבינו ע"ה: וכי אתחשב בחיים שלי בשעה זו שנפלה בחלקי מצוה להילחם 

בהללו שהחטיאו את ישראל. באותו יום שנצטווה כבר אסף וגייס ללחום במדין לנקום את 

כי  והבין  כמותו,  גדול  של  חיים  שנת  שווה  כמה  להעריך  ידע  רבינו  שמשה  ואף  ה'.  נקמת 

נוספים של משה איש  וגשמי רב, חיים  רוחני  ירוויח מכך הון  אם ישאר בחיים, עם ישראל 

האלקים! אך לכבוד ה' הפקיר את הכל...      

והגדת

פרשת
מטות



תשעז

מתוך התנגדותם ניכרת שבח מנהיגם

וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה וגו' )לא, ה(. וברש"י להודיעך שבחן של רועי ישראל, כמה 

הם חביבים על ישראל, עד שלא שמעו במיתתו מהו אומר )שמות יז, יד( "עוד מעט וסקלוני", 

ומששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדין, לא רצו ללכת עד שנמסרו על כורחן.

מקרקא זצ"ל בעל הפירוש "בית חדש" – ב"ח על  רבי יואל סירקיש  מסופר על הגה"ק 

הטור שולחן ערוך, שלא היו הבעלי הבתים שבעירו חיים אתו בשלום, ושטמוהו ורדפוהו כל 

ימיו והדריכו את מנוחתו.

לבקרו  העיר  אנשי  כל  ובאו  נכנסו  העולם,  מן  פטירתו  שעת  והגיעה  יומו  עליו  כשתקף 

בחוליו. אף הם עמדו סביב מיטתו ושתקו. נשא הב"ח את עיניו הסתכל וראה בין העומדים 

כמה משונאיו שרדפוהו וציערוהו. 

בקרקע  פניהם  את  הבתים  בעלי  כבשו  כולם,  באו  עכשיו  באו,  כבר  עכשיו  ואמר:  נאנח 

מחמת הבושה ולא ענו דבר.

ובתוך כך געה אחד מהבעלי בתים בבכיה עצומה, ותוך כדי בכי ואנחה נענה ואמר: רבינו 

מאור עינינו! בפסוק "וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה" אומר רש"י "להודיעך שבחן של רועי 

)שמות יז, יד( "עוד  ישראל, כמה הם חביבים על ישראל, עד שלא שמעו במיתתו מהו אומר 

מעט וסקלוני", ומששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדין, לא רצו ללכת עד שנמסרו על 

כורחן".

והרי דברי רש"י צריכים הסבר, איך אנו שומעים מכאן "שבחם של רועי ישראל", שמא 

אין אנו שומעים אלא שבחם של ישראל עצמם ולא של רועיהם? אלא מכאן משמע, שאין זה 

שבח גדולה וכבוד למנהיג ישראל שיהיו בני עדתו מחבבים אותו חיבה יתירה כשהוא בחיים 

חיותו. אדרבה יש דורשים חביבות זו לגנאי ואומרים, אין זה סימן יפה למנהיג שהוא אהוב על 

בני עירו, שזהו סימן שהחניף לבני עדתו וסבל את מעשיהם המגונים.  

וכמאמרם ז"ל )כתובות קה( "האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא, לא משום דמעלי 

טפי אלא משום דלא מוכחי להו במילי דשמיא". ולכן כשרואים שאותם האנשים שהמנהיג 

התאונן עליהם "עוד מעט וסקלוני" נכונים למסור את נפשו עליו בשעת מיתתו, הרי זה בא 

"להודיעך שבחן של רועי ישראל", יש כאן הוכחה נאמנה שזה היה מנהיג ישראל אמיתי, שגם 

מתנגדיו מעריצים אותו, ומכירים שזה שלא חי אתם בשלום קודם, הוא מפני שלא נשא להם 

פנים, והוכיחם במילי דשמיא. 

עיטורי תורה  



תשעח

כיון שבא לכלל כעס פסל את עצמו מלדון

טעות,  לכלל  בא  כעס  לכלל  משה  שבא  לפי  וברש"י  כא(.  )לא,  וגו'  הכהן  אלעזר  ויאמר 

שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים.

רבי יאש'ה בער מבריסק זצ"ל, שהיה יושב בבית דין ושמע דין תורה  מסופר, על הגאון 

בין שני בעלי דינים, תוך כדי טענות ומענות קפץ אחד היריבים והשתמש בלשון שאינו נקייה 

כלפי הצד שכנגד, כעס רבי יאש'ה בער וגער בו בנזיפה: "עזות פנים צא מכאן".

כיון שנתיישבה עליו דעתו, קם רבי יאש'ה בער ואמר לחבריו הדיינים: רבותי, פסלתי 

עצמי מלדון עוד בדין תורה זה, ואני מסתלק ממנו על מנת שתושיבו אחר במקומי. אמרו 

לו: והלא בדין עשה, שכעס ונזף בזה שהתחצף כולא האי, ומפני מה ולמה יסתלק כבודו מן 

הדין הזה?

אמר להם: הלא משה איש האלקים רגע באפו, ובוודאי מיד שככה חמתו וחזרה חכמתו 

ותורתו למקומם, ואף על פי כן לא הורה עוד הלכה בגיעולי כלים, אלא אמר לאלעזר להורות 

בהלכה זו. קל וחומר להדיוט שכמוני, שיש לנו ללמוד ממשה, שכל רב ודיין כיון שבא לכלל 

כעס, ובא לכלל טעות, ונעלמה ממנו הלכה שעה אחת, שוב אין לו לדון ולהורות עוד באותה 

הלכה, ודין תורה הוא, כי מי שתורתו אומנותו, חייב הוא שתהא דברי תורה משוננים ומחודדים 

בפיו בכל עת ובכל שעה ושעה, ואל יגמגם בהם אפילו דקה אחת.

אמרות חכמה      

הרמ"מ מקאצק: אם כך ציוה הרופא, זהו רצון ה'!

שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה )לא, כו(. 

וברש"י שא את ראש. קח את החשבון.

עליו הרופא להתאמץ בלימוד התורה,  ואסר  זצ"ל שחלה,  נזר  האבני  מסופר על הגה"ק 

לו הרה"ק  זצ"ל כשהוא בעצבות בעקבות הוראת הרופא, אמר  השרף מקאצק  מצאו חותנו 

עומד  והוא  מדין  למנות את שלל  אותו  ציוה  ע"ה, הקב"ה  רבינו  ולמד ממשה  צא  מקאצק: 

וסופר שישים אלף חמורים, שש מאות אלף צאן, ושבעים אלף בקר, מלבד תכשיטי נשים 

שהיו במדין המאוסים ביותר, וכי תפקיד זה היה ראוי למשה רבינו לעמוד מבוקר ועד ערב 

ולספור בהמות, אך משה רבינו לא שאל שאלות ועשה כאשר ציוה ה', ובמילא אם כך ציוה 

הרופא, זהו רצון ה' ועלינו לקבלו בשמחה וטוב לבב. 

 דרש מרדכי

פרשת
מטות



תשעט

במשנת צדיקים

אין אומן מרע אומנותו

אומנותו  והחליף  ישראל  על  בא  הוא  וברש"י  ח(.  )לא,  בחרב  הרגו  בעור  בן  בלעם  ואת 

באומנותם, שאין נושעים אלא בפיהם, ועל ידי תפלה ובקשה, ובא הוא ותפש אומנותם לקללם 

בפיו, אף הם באו עליו, והחליפו אומנותם באומנות האומות שבאין בחרב, שנאמר ועל חרבך 

תחיה )בראשית כז, מ(.

שח הגה"צ החפץ חיים זצ"ל: מכאן אזהרה גדולה לאדם, שיזהר בלשונו ויקפיד בשינונו, 

שלא יכשל בלשון הרע ולא יפטפט רכילויות ושטויות והבלים וכיוצא בהם. 

שמכיוון שהדיבור הוא אומנותו של אדם מישראל, נמצא פיו כלי אומנותו, והרי חזקה על 

אומן שאינו מרע כלי אומנותו, אלא מקפיד באזהרה יתירה ומשגיח בעין פקוחה שבל יפגמו 

בשום חיסרון ולא יפול בהם שום קלקול קל שבעולם, כדי שלא יהיה אומן בלא כלים.    

על התורה

עיקר הכשר האדם ע"י עסק התורה 

אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את הברזל ואת הבדיל ואת העופרת )לא, כב(. וברש"י 

ורבותינו אמרו "אך את הזהב" לומר שצריכים להעביר את החלודה שלו קודם שיגעילנו, וזהו 

לשון 'אך', שלא יהא שום חלודה, אך המתכת יהיה כמות שהוא.

שח הגה"צ החפץ חיים זצ"ל: לימדה אותנו התורה בדין הכשר כלים, שתחילה יש לנקות 

היטב את הכלי ולהעביר כל חלודה ורק לאחר מכן להכשיר את הכלים כדרך תשמישם. כלי 

שתשמישו באש, כך הכשרתו. כלי שתשמישו ברותחים כך הכשרתו )ע"ז עה.(.

בדרך זו צריך האדם השב בתשובה, לטהר את נפשו. תחילה עליו למרק את הנפש ולהסיר 

ממנו עוונה בתשובה שלימה, ואח"כ לעשות תשובה - ועליו להשגיח שעיקר התשובה תהיה 

עסק  ע"י  הוא  האדם  הכשר  ועיקר  החטא.  מעשה  שנעשה  התלהבות  ובאותה  מצב  באותו 

התורה, כי הוא מכשירתו ומטהרתו.

טללי אורות

במשנת העיון

מדוע נדר אינו נכלל 'בבל תוסיף'?

וידבר משה אל ראשי המטות וגו' )ל, ב(. וברש"י חלק כבוד לנשיאים כו' ומה ראה לאומרה 



תשפ

כאן למד שהפרת נדרים ביחיד מומחה וכו'.

 וכ"ק אבי אדומו"ר ]ה"ה האבני נזר[ זצ"ל דקדק הלא אין עיקר הנדר תלוי בראשי המטות 

אלא עקירת הנדר, וכשהתחיל בראשי המטות משמע שעיקר הנדר תלוי בראשי המטות. 

ואמר הוא ז"ל דבר נחמד, דלכאורה איך נתנה התורה רשות לאדם לאסור את המותר לו, 

לחייב את עצמו בדבר שאינו חייב שהוא כאילו מוסיף על דברי תורה, והכתוב אמר לא תוסיפו 

וגו', אך באמת אין זה נחשב הוספה על המצוות שהרי אינן בסגנון אחד שמצוות התורה הן 

נצחיות בלי שינוי, וזה ישנו בשאלה ואם רצה לפטור ממנו הולך אצל חכם ומתיר לו, ולפי"ז 

מה שהחכם יכול להתיר הנדר זה עצמו הוא סיבה שיכול לנדור, א"כ עיקר מציאות הנדר תלוי' 

שפיר בראשי המטות. ודפח"ח.

שם משמואל )שנת תער"ג(

מדוע יצאו נשיאי העדה?

ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה )לא, יג(. וברש"י לפי 

שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הביזה.

ותמוה מדוע נדחק רש"י לפרש כן, ולא פירש כפשוטו שלא היו הבאים מצבא המלחמה 

יכולים לבוא אל תוך המחנה, מפני טומאת מת שעליהם, וכמו שפירש כן הרשב"ם.

וי"ל, שדקדק רש"י שהיתה מטרה נוספת ליציאתם, שהרי אם משום מניעת כניסתם אל תוך 

המחנה, לא היו צריכים לצאת "נשיאי העדה" שהם הסנהדרין, ודי היה ביציאתם של משה ואלעזר 

הכהן, להזהירם על דבר זה, ולכן פירש"י שהוצרכו כאן להוראת בי"ד, שזהו שייך בדיני ממונות, 

להודיעם שאין הביזה הפקר לכל, ולא הותר להם לחטוף ממנה, ולכן יצאו כל נשיאי העדה. 

טעם ודעת

שכח סכין ביד גוי אי צריך טבילה

תעבירו במים )לא, כג(. וברש"י מטבילן ודיו. ודווקא כלי מתכות.

מקלפו  שהערבי  היא  הדרך  בקוצים  מלא  שהסברס  מאחר  מערבי.  'סברס'  קנה  יהודי 

נזכר ששכח את הסכין אצל  ומוציא את הפרי. נתן לו היהודי סכין מביתו. כשהגיע הביתה 

הערבי. ירד לחפשו, אך הוא כבר לא היה, התייאש מן הסכין. למחרת עבר הערבי שוב בשכונה 

והחזיר לו את הסכין.

שאל היהודי: אולי הערבי קנה את הסכין ביאוש ונעשה שלו, ועתה צריך לטבלו.

הזה  לומר שהערבי  יש  ביאוש, אך  קונה  גוי  זצ"ל:  פישר  יעקב  ישראל  רבי  הגאון  השיב 

לקנות  רצה  כן  בו, שבתחילה  לקנות את הסכין. אמנם אפשר שחזר  רצה  גילה דעתו שלא 

פרשת
מטות



תשפא

ועכשיו שינה דעתו, ואם כן הוי ספק. מכל מקום נראה שיש להעמיד הסכין בחזקתו שהיה 

כשר ובחזקת ישראל, ואין לטובלו. ונראה שאין לחוש שהשתמש עם הסכין לדבר טריפה. ומי 

שרוצה להחמיר, יכשירו ויטבילו.

שו"ת אבן ישראל )ח"ט סי' עא(

"זרענו וכספנו" או "כספנו וזרענו"?

ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו )לב, טז(. וברש"י חסים היו על 

ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם, אמר להם משה )להלן פסוק כד(, לא כן 

עשו העיקר עיקר והטפל טפל, בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואח"כ גדרות לצאנכם.

והקשה זקני החתם סופר זצ"ל, למה הקדים משה הבנים הלא קי"ל אסור לאדם שיטעום 

וב"ב  צרכי אשתו  אדם  פד:( שיקדים  )חולין  בגמ'  דאיתא  עפ"י  ותירץ  לבהמתו.  שיתן  קודם 

לצרכי עצמו, שהם תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם, משום הכי יש להקדים ג"כ 

הבהמה לאדם, וכל זה אם האדם צדיק וישר הוא, אבל אם הדור אינו ראוי אזי אדרבה נהפוך 

הוא, כדדרשו ז"ל 'אדם ובהמה תושיע ה' אדם בשביל בהמה'. והנה בני גד ובני ראובן החזיקו 

את עצמם לצדיקים לכן הקדימו הצאן, אבל משה אמר להו 'דעו חטאתכם אשר תמצא אתכם' 

לכן הקדים הבנים ואח"כ הבהמה עכ"ד.

שב"ק,  במוצאי  שאומרים  'המבדיל'  של  בפזמון  הנוסחאות  שינוי  ליישב  יש  ועפי"ז 

יום הכיפורים כדאיתא במרדכי ביומא,  זה נתייסד על מוצאי  כמובא בשו"ת חת"ס שפזמון 

ושם הגירסא 'כספינו וזרענו', ובנוסח שאנו שאומרים בכל מוצאי שב"ק שינו הנוסחא 'זרענו 

וכספינו', ואמרתי שאלו ואלו דברי אמת, דבמוצאי יוהכ"פ שאנו בטוחים שמחל ה' עונותינו 

ממילא תלוי הרכוש באדם לכן יש להקדים 'כספנו לזרענו', אבל בכל מוצאי שב"ק באמצע 

השנה אין אני מחזיקים את עצמנו לצדיקים גמורים על כן אנו מקדימים 'זרענו לכספנו'.

דעת סופר

האם אמירה לגבוה כמסירה להדיוט גם בשיעבוד הגוף?

בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצאנכם והיוצא מפיכם תעשו )לב, כד(. וברש"י תעשו לגבוה, 

שקיבלתם עליכם לעבור למלחמה עד כיבוש וחילוק.

כמסירה  לגבוה  "אמירה  בדין  המהרי"ק  שיטת  על  זצ"ל  מבערזאן  המהרש"ם  הקשה 

להדיוט", דס"ל שהחלות היא רק לגבי הקנאת ממון, אבל לא לגבי הקנאת גופו. ולפי דברי 

רש"י הנ"ל שביאר שבני גד ובני ראובן היו חייבים לעשות כפי שקבלו על עצמם לגבוה, אף על 

פי שהיה זה באמירה בעלמא. נמצא ש"אמירה לגבוה" חלה גם בהתחייבות הגוף.



תשפב

ומתרץ הג"ר מאיר אריק מטארנא זצ"ל שטעמו של המהרי"ק הוא משום שאדם מחשיב 

את גופו יותר ממונו, לכן אין גופו נקנה באמירה כמו ממונו. אבל בני גד ובני ראובן שאמרו 

כן  אם  מגופם,  יותר  עליהם  חביב  שממונם  כיון  ל"טפם"  "צאנם"  הקדימו  כי  עליהם  חז"ל 

לשיטתם, גופם נקנה בקל כמו ממונם באמירה בעלמא, ולכן בדין אמר להם משה: "והיוצא 

מפיכם תעשו".

מפרשים

במשנת היראה והחסידות

שבט לוי התמסרו ללימוד התורה

אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא )לא, ד(. וברש"י לרבות שבט לוי. 

ניקח  ואם  אלף"  עשר  שנים  "וימסרו  כתיב  בפסוק  ועוד(  שפ"ח  )ראה  העולם'  'מקשים 

בחשבון גם את שבט לוי ומנשה ואפרים יהיו שלשה עשר אלף.

אפשר לומר שלעולם שבט לוי שעבודת הקודש עליהם, פטורים היו מהצבא, אם בשנים 

כתיקונם כשכל אחד הולך לעבודתו, איש תחת גפנו, אז גם שבט לוי הולך לפי שעות קבועות 

וביתם לצאת למלחמה,  לעבודת הקודש, אבל כשכל שבטי ישראל צריכים לעזוב עבודתם 

אז גם שבט לוי, נהי דפטורים מלצאת למלחמה אבל אז הם נדרשו להוסיף אומץ בעבודת ה' 

ולשקוד על לימוד התורה והתפילה ביתר שאת.

וי"ל שזהו שפרש"י "לרבות שבט לוי" שגם הם נדרשים להתמסר לעבודת הקודש כמו 

אחיהם אבל למלחמה לא היו צריכים כי אם שנים עשר שבטים. 

במדבר יהודה 

בדרך צחות

אזהרה מיוחדת לעסקנים שלא ישנו מהבטחתם...

וידבר משה אל ראשי המטות וגו' )ל, ב(. וברש"י חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה כו'. 

למה דווקא פרשה זו, פרשת נדרים ושבועות ו'לא יחל דברו' נאמרה לראשי המטות?

אלא כי על פי רוב ראשי המטות, העסקנים והמנהיגים, הם שנודרים ונשבעים ומבטיחים, 

ולא מקיימים, הם מועדים לשנות מדבריהם ולחזור בהם מהבטחותיהם, ולכן הופנתה האזהרה 

דווקא להם: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה".

בשם החתם סופר    

פרשת
מטות



תשפג

שחוטי חוץ...

וידבר משה אל ראשי המטות וגו' )ל, ב(. וברש"י נאמר כאן זה הדבר, ונאמר בשחוטי חוץ 

)ויקרא יז, ב( זה הדבר וכו'.

המהר"צ חיות זצ"ל, נתפרסם בשעתו בתור אחד מגדולי הדור וחכמיו. גם בתור רב פקח 

וממולח. ובגליציה נפוצו גם שיחות חולין שלו, שיחות נאות ומחוכמות.

מספרים, כי פעם אחת בא אחד ליטול ממנו "קבלה" על שחיטות. בדקו רבי צבי הירש, 

תהה על קנקנו ומצא, כי עם כל ידיעותיו בהלכות שחיטה, הוא טיפש גדול.

אמר לו המהר"צ: - רואה אני שבקי אתה בהלכות שחיטה, אבל חושש אני מפני שחיטת 

"חוץ". 

אמר לו המיועד להיות שו"ב: - רבי, הריני מקבל עלי בכל לשון של שבועה ושל איסור 

שלא תהא ידי בשחוטי חוץ. החזיר לו הרב: - לא "לחוץ" זה אני חושש, אלא ל"חוץ" אחר אני 

חושש – לזה שבמשנה ראשונה של מסכת חולין ]"הכל שוחטין חוץ מחרש שוטה וקטן..."[.

ויקהל משה

הלוואי יהא בני למדן ויר"ש כהט"ז

אך את הזהב וגו' )לא, כב(. וברש"י אך לשון מעוט, כלומר ממועטין אתם מלהשתמש בכלים 

אפילו לאחר טהרתן מטמאת המת, עד שיטהרו מבליעת אסור נבלות. 

יהודי בא אל הרב לשאול שאלה, אודות תבשיל שנתבשל בכלי שלא הוגעל. 

הט"ז  היא,  הפוסקים  מחלוקת  אכן,  בלחישה:  עצמו  לבין  בינו  דן  והחל  בדבר,  הרב  עיין 

מכשיר, ואילו הש"ך מטריף.

שמע השואל את לחישת הרב, וקם לצאת. תמה הרב ושאלו: לאן, ר' יהודי?

ענה הלה: רבי, הלא אמרתם שהט"ז מכשיר. אמר לו הרב: אמנם כן, אך עדיין לא פסקתי 

את ההלכה. ענה השואל: לי מספיק הט"ז, והלוואי יהא בני למדן וירא שמים כהט"ז.

האגדה מספרת



תשפד

פרשת מסעי

מעשה שהיה

מדוע לא קרא החת"ס את המסעות בניגון?

אלה מסעי וגו' )לג, א(. וברש"י למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאף 

על פי שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטלטלים ממסע למסע 

כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה, שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות וכו'.

שח הגה"ק רבי שאול בראך זצ"ל אבד"ק קאשוי לתלמידיו על הימים בהם למד בחוסט, 

על התמדתו הנפלאה בלי הרף, ועם כל זאת "לא רציתי לאבד אף הזדמנות אחת בעת שהייתי 

יכול לשמוע משהו ממורי ורבי המהר"ם שיק. וכל מה ששמעתי ממנו רשמתי מיד בקיצור על 

נייר ואח"כ כתבתי הכל בקונטרסי".

תאמינו לי - המשיך הגר"ש בראך – "שהיו מילים ששמעתי מרבי שלא ידעתי לתרגם 

אותן מלשון יידיש ללשון הקודש, הלא הייתי עוד ילד קטן ולכן לפעמים כתבתי המלה שלא 

ידעתי תרגומה כמו שמו"ר אמרה ביידיש, ואחרי שנים תיקנתיו וכתבתיו בלשון הקודש".

פעם אחת - הי' זה בפרשת מסעי - בשעת לימוד חומש ורש"י עם הישיבה, אמר מו"ר 

בקריאת  סדר המסעות  לקרא  נוהגים  היו  לא  זצ"ל  סופר  החתם  מורו  המהר"ם שיק שאצל 

התורה בניגון כפי שנהוג בהרבה מקומות, ולא ידעתי טעמו ונימוקו של מורי החת"ס בזה. 

רש"י והרמב"ן, אם המסעות הם לשבח  כי הלא בענין מסעות בנ"י ישנם שני דעות של 

לטלטלם  עליהם'  ש'גזר  "שאע"פ  א(  )לג,  מסעי  בתחילת  שכתב  רש"י  דברי  כפי  לגנאי.  או 

ולהניעם במדבר" וגו' לפי זה היו המסעות לגנאי. אבל לפי דברי הרמב"ן שכתב שם "המסעות 

והאותות הגדולות שעשה עמנו ה' וכו' ועוד טעמים שלא נתגלה לנו סודם כי אם על פי ה'" 

וגו', היו המסעות לשבח. יוצא מזה שלפי השיטה הסוברת שהמסעות היו לשבח, צריך לקרוא 

המסעות בניגון המקובל, ולפי השיטה הסוברת שהיו לגנאי, קוראים המסעות כדרך שקוראים 

שאר פרשיות התורה, בלי ניגון מיוחד )רק בטעמי המקרא(.

והנה מורי החת"ס חיבב מאוד את הרמב"ן, ולמד כל ימיו חורש"י עם פי' הרמב"ן, וגם ביקש 

מתלמידיו תמיד ללמוד חורש"י עם הרמב"ן, ואלו הבחורים שידע עליהם שהם לומדים פי' 

הרמב"ן, הוא חיבב וקירב מאוד, וגם אני – מספר המהר"ם שיק – הייתי בין אותם תלמידים, 

גם ידוע שמורי החת"ס היה לו ניצוץ נשמת הרמב"ן, ועם כל זה בענין המסעות כנראה הכריע 

פרשת
מסעי



תשפה

מורי החת"ס כרש"י ולא כהרמב"ן, ולכן לא קראו אצלו המסעות בניגון הנהוג. "איך האב אבער 

נישט געהאט קיין מוט, פרעגן מיין רבי, למה לא ניגנו אצלו המסעות" ]עד כאן מה שסיפר 

המהר"ם שיק[. 

את המילה "מוט" לא ידע הגר"ש בראך לתרגם ללשון קודש בעת שכתב את דברי רבו, 

ועל כן כתב ולא היה לו "מוט" לשאול את רבו. גאב"ד קאשוי הוציא את הקונטרס שכתב בו 

העובדא הנ"ל והראה לתלמידיו, את המקום בפר' מסעי, ועל הגיליון כתוב "ולא הרהיב עוז 

בנפשו".

אוצרות צדיקי וגאוני הדורות        

במשנת העיון

מאי קמ"ל במה שמצרים מקברים וטרודים באבלם?

ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל בכור וגו' עשה ה' שפטים )לג, ד(. וברש"י מצרים 

מקברים – טרודים באבלם.

לכאורה כוונת רש"י היא ליישב את מה שהכתוב אומר כי המצרים מקברים את מתיהם, 

אף שאין לכך כל קשר עם המסעות, שהם עניינה של פרשתינו. 

לעיל,  לנאמר  לתת טעם  היא  הפסוק  דבריו, שכוונת  את  חכמים" מבאר  ה"שפתי  ואכן, 

"ומצרים  כך מפרש,  ועל  להם המצרים,  הניחו  ולמה  רמה  ביד  ישראל  בני  יצאו  איך  כלומר, 

מקברים" והיו טרודים באבלם ובקבורת מתיהם, ולא היה להם פנאי לעכב את ישראל.

באופן אחר ביאר הגאון רבי אלכסנדר זושא אלישביץ בעל "אלף המגן" )גאון ודרשן מופלא, 

רב בצאריי וחוטימסק שברוסיא, ובסוף ימיו רב בתל אביב(:

משל למה הדבר דומה, לבעל מפעל שנהג לייצר משי מזויף, ואע"פ כן איש לא היה יכול 

להרגיש בכך, שכן המשי המזויף שעשו באותו מפעל היו באיכות טובה ביותר, והיה לו את 

כל המעלות של משי אמיתי, עד שגם האנשים שידעו שזהו משי מזויף, לא נמנעו מלקנותו 

ולהשתמש בו. ואכן עסקי המשי המזויף של אותו אדם פרחו והצליחו והוא הרוויח הון רב. 

אולם באחד הימים נסע האיש לפאריז, וכאשר שב משם, ציוה בנחרצות למנהלי המפעל, 

להפסיק תיכף ומיד את ייצור המשי המזויף, ולעשות מהיום והלאה אך ורק בדים פשוטים. 

מנהלי המפעל נזעקו, והלא בתי מפעל לבדים פשוטים יש בלי שיעור, וכל היתרון שלנו עד 

היום היתה באומנות המשי המזויף, ולמה לנו להפסיק? 

השיב להם בעל המפעל: ראו נא, כאשר הייתי בפאריז, נודע לי כי מחירי המשי האמיתי 

ירדו עד למאוד. וכאשר חקרתי ובררתי על מה ולמה, התברר לי שאלו שעושים מהבדים את 



תשפו

הבגדים הפסיקו כמעט לגמרי לעשותו ממשי, ומשום כך אסמי בתי המפעלים למשי נשארים 

מלאים וגדושים במשי אמיתי ואין דורש. מעתה, אם למשי אמיתי אין קונים – מי יקנה משי 

מזויף.

נהגו מקדמת דנא לחנוט את  ידענו שהמצרים  ומעתה לכוונת הפסוק שלפנינו. כי הלא 

המתים כדי לעשות מהם אלוהות ו"לספר להם" את כל ענייניהם, והנה ראו זה פלא "ומצרים 

מקברים את אשר הכה ה'" כלומר את הבכורים, ומאליה עולה הקושיא: למה קברו ולא חנטו 

אותם. 

ועל זה משיב הכתוב מיד "ובאלוהיהם עשה ה' שפטים", ועשו המצרים חשבון לעצמם 

אם אלוהיהם – האלילים הוותיקים והמפורסמים – חרבו ונשברו, איזו תועלת יש באלילים 

חדשים שזהו עתה מתו.

אלף המגן )ירושלים תש"ה הובא ב'כמוצא שלל רב'( עמ' ער"ה    

ארץ הצבי 

אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה )לג, נד(. וברש"י מקרא קצר הוא זה, אל מקום אשר 

יצא לו שמה הגורל לו יהיה. 

וצריך ליתן טעם, למה באמת נאמר מקרא קצר.

ישראל ארץ הצבי,  נז.( הטעם שנקראת ארץ  )דף  גיטין  פי מה שאמרו במסכת  וי"ל, על 

מה צבי משהופשט עורו מעליו, שוב אינו יכול לחזור ולכסות בו את גופו, משום שהוא קטן 

מגופו, ורק מעיקרא כשמונח עליו מתפשט על גופו, כך ארץ ישראל מתכווץ כשאין ישראל 

עליו וכשבאים לתוכה מתרחבת. 

דהא  זה מדוקדק,  אין  וכו'  יצא  אל מקום אשר  רש"י  כמו שכתב  לּו אמר קרא  ומעתה, 

באותה שעה לא היה עדיין כלל מקום כזה בארץ, וזהו דאמר קרא 'לו יהיה' בלשון עתיד, דאף 

שעתה אינו קיים, הרי כשיצא לשבט זה בגורל אזי יתרחב המקום כפי מה שהורה הגורל להיות 

מספיק לאותו שבט.

מגיד תעלומה

הרדב"ז: "נחל מצרים" זהו "ואד אל עריש" ולא הנילוס-'ואני עברתי בו'...

והיה לכם פאת נגב וגו' )לד, ג(. וברש"י וכשיצאו ישראל ממצרים, אם רצה המקום לקרב את 

כניסתם לארץ, היה מעבירם את הנילוס לצד צפון ובאין לארץ ישראל וכו'. 

היה מעבירם את  רוצה  היה  ואם  רש"י בפרשת מסעי  אודיעך דעתי במה שכתב  שאלת 

הנילוס וכו' והלא כל ההולך ממצרים לעזה שהיא ארץ פלשתים אינו צריך לעבור הנילוס. 

פרשת
מסעי



תשפז

תשובה. הרב המזרחי )הרא"ם( חשב כי נחל מצרים הוא הנילוס כאשר צייר באותה פרשה. 

וכבר ראיתי אחד מגדולי הדור שהיה  ז"ל צייר מה שלא ראה,  ואין לתפוס עליו לפי שהוא 

במצרים ואומר שהיה דר בא"י כיון דמצרים מצד נילוס לצד א"י, ובשעת פטירתו ציונו להעלות 

נילוס סמוך  ובלי ספק שהוא טעות מפורסם שהרי  בו,  כנראה שחזר   - לירושלים  עצמותיו 

למצרים שיצאו משם ישראל כאשר הוא מפורסם בכתובים.

מאות  ארבע  על  פרסה  מאות  ארבע  שם  לשכון  אסור  איך  ישראל  ארץ  גבול  הוא  ואם 

פרסה, ועוד שאין קורא הכתוב לנילוס נחל מצרים אלא יאור או פישון, אלא האמת הברור כי 

נחל מצרים הוא הנקרא היום "ואד אל עריש" ואני עברתי בו והוא מלא על כל גדותיו, ושוב 

עברתי בו והוא יבש אין בו מים כלל ונקרא נחל, כמו נחל איתן והוא מבדיל בין גבול מצרים 

לגבול ארץ ישראל. וכן אומרים עד היום העכו"ם כי עד שם הוא גבול מצרים, ומשם ואילך הוא 

'בלד אל שאמייה' וממצרים ועד הנחל הנזכר יש מהלך ח' ימים ומשם ועד עזה יש מהלך שני 

ימים ולכן אין לנו לתלות טעות בזה ברש"י ז"ל.

ומ"מ שאלתך במקומה עומדת, דע לך כי מצרים אשר יצאו ממנה ישראל היתה מאותה 

צד של נילוס, ועד היום יש שם בניינים גדולים ואומרים העכו"ם שהוא מצרים הראשונה, 

הים  לתוך  ונכנס  לצד אסכנדריא  יורד  ונחלק חלק ממנו  נמשך מהדרום אל הצפון  ונילוס 

וחלק ממנו יורד לדמיאט היא כפתור, ומתעקם ויורד ונכנס בים ואין בין כפתור לנחל מצרים 

ימים. ואם היה חפץ להוליכם דרך ארץ פלשתים היה מעבירם את הנילוס  ג'  אלא מהלך 

לצד צפון ופניהם אל הצפון אבל לא עשה כן אלא העבירם לצד הדרום ופניהם אל המזרח 

שהוא המדבר ונקרא מדבר איתם ומדבר העמים ועד היום קורין אותו הישמעאלים תי"ה 

בני ישראל.

כיון דמה נפשך עברו ישראל את הנילוס, איך לא נתפרסם בכתוב שש מאות  וא"ת 

אלף רגלי הגברים לבד מטף אם עברו במעברות או בגשרים או באיזה דרך עברו. דע כי 

בזמן שעברו ישראל שהוא בט"ו בניסן כבר גלו הגשמים אשר היו בצד הדרום כי תגבורת 

המים הוא מצד הגשמים אשר שם עד שיש מקומות שעוברין אותו ברגל כפי רוחב המקום 

ולא  נס  בו  כיון שאין  זה  ולא הוצרך הכתוב להזכיר  ועברו ברגל,  שמתפשטין שם המים 

מצרים  נחל  אלא  נילוס  הגבולים  בכל  רש"י  הזכיר  שלא  תדע  עולם.  של  ממנהגו  שינוי 

ופרח  וכן כתב בהדיא בעל כפתור  ונילוס לחוד,  משמע שהוא סובר דנחל מצרים לחוד 

ש'וא"ד אל עריש' הוא נחל מצרים, המפסיק בין גבול מצרים לגבול א"י, ולמפורסמות אין 

צריך ראיה.

שו"ת הרדב"ז )חלק ו סימן ב אלפים רו( 



תשפח

במשנת הפלפול

במה קשור הכה"ג לגולין לערי מקלט?

וגו' וישב בה עד מות הכהן  והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם וגו' אל עיר מקלטו 

)יא:( לראיית  וברש"י רבותינו דרשוהו במסכת מכות  )לה, כה(.  אשר משח אתו בשמן הקדש 

דבר, ללמד שאם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול, ומנו אחר תחתיו, ולאחר מכאן נגמר דינו, 

חוזר במיתתו של שני, שנאמר אשר משח אותו, וכי הוא משחו לכהן או הכהן משח אותו, אלא 

להביא את הנמשח בימיו שמחזירו במיתתו.

ומינו אחר  גדול,  הכהן  דינו מת  נגמר  רבותינו שאם עד שלא  רש"י בשם  בדברי  מבואר 

תחתיו חוזר מערי המקלט רק לאחר מיתתו של שני.

לא  עדיין  לתפקידו,  נמשח  כעת  שרק  הגדול  הכהן  הלא  זה,  דין  על  מקשה  )שם(  הגמ' 

דורו  על  לו להתפלל  לומר שהיה  אי אפשר  ולגביו  זה בשגגה,  לכהן כאשר רצח אדם  החל 

ולא התפלל – כפי שאמרה הגמ' לגבי כהן שבימיו אירע הרצח, ואם כן למה עליו להיענש? 

ומתרצת הגמ', שהיה לו לבקש רחמים שייגמר דינו של רוצח זה לזכות – ולא ביקש.

והתמיהה עולה מאליה אם הדין נותן שזהו חייב גלות על פי התורה, וכי שייכת תפילת כהן 

גדול שיהיו בית דין מוטעין בגמר דין?

הגה"ק בעל החידושי הרי"ם תירץ, עפ"י מה שכתב בבית יוסף בהלכות ראש השנה )סי' 

תקפב( בשם רבינו מנוח, לבאר את מה שאומרים בעשרת ימי תשובה "המלך המשפט" – כי 

אצל  לזכות  דינו  שייגמר  מתפלל  גדול  הכהן  היה  אם  כן,  ואם  המשפט.  עצמו  הוא  הקב"ה 

הקב"ה, והיתה תפילתו מתקבלת, הרי גם בבית דין של מטה היה נגמר דינו לזכות, כי המשפט 

נמשך אחר רצונו יתברך.

השפת אמת זצ"ל, לאחר שמקדים ביאור חדש בעצם ענין  נכדו, בעל  יישב  באופן אחר 

הגלות, והוא: כיוון שהרוצח הרג נפש, הרי נדבק בו כח המיתה ומלאך המות חלק בו מקום, 

וממילא הרוצח בשגגה נעשה מזיק ועלול לגרום מיתה לבני אדם, ולכן ציותה התורה שיגלה 

לעיר מקלט ויסתגר שם, כדי שלא יזיק לבריות, וזו כוונת הכתוב )שמות כא, יג( "והאלקים אינה 

לידו", כלומר, זימן 'לידו' שנדבק בו כח המיתה, ולכן קראו הכתוב רוצח אף שהיה שוגג, כי 

מכל מקום נדבק בו כח הרציחה. מעתה, הכהן גדול, שמביא חיים לעולם, יכול לעקור ממנו את 

כח הרציחה שנדבק בו, ואז לא יצטרך לגלות, ומכאן התביעה על הכהן גדול שלא עשה זאת! 

)שפת אמת בפרשתינו שנת תרנ"ד(.

)סנהדרין  שו"ת תשובה מאהבה )ח"א סי' קצ"ד( כתב תירוץ נפלא, לפי מה דקיי"ל  ובספר 

יז.( דאם ראו כולם לחובה פוטרים אותו, ונפסק ברמב"ם שדין גלות גם הוי דיני נפשות, ולפ"ז 

פרשת
מסעי



תשפט

היה לו לכה"ג להתפלל שלא יטעה שום אחד מהסנהדרין, אלא שכולם בצדק יורו שהוא חייב 

גלות, וא"כ הוי ליה ראו כולם לחובה ופוטרים אותו, ולא היה מחויב גלות )הובא בגן רווה, וציין 

שכך כתב בחידושי הש"ס להאון רבי ישעיה ברלין זצ"ל(.

ועתה צריך להבין למה באמת נפטר הרוצח ע"י 'כולו חייב'? 

יו"ל אייר תשע"ב(, דהנה  )ליקוטי יהודה החדש –  הפני מנחם מגור זצ"ל  וביאר הרה"ק 

עונש הגלות הוא כמאמר הכתוב )יחזקאל יח, כג( "החפוץ אחפוץ מות הרשע וגו' בשובו מדרכו 

וחיה" שהשי"ת רוצה התשובה ולא העונש, גם במזיד אם עשה תשובה בית דין של מעלה 

)מכות יב:( "רוצח שגלה ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני", כי  פוטרין אותו, ותנן 

צריך להתבייש בגלותו, והיצה"ר מרמה אותו כבר עשית מספיק תשובה, ויש לו פתחון פה 

שהרי מקצת סנהדרין פטרוהו מעונש, אבל בכולו חייב וכולי עלמא אומרים לו רשע אתה אין 

לו פתחון פה, ומתבייש בה לכן מוחלין לו כל עוונותיו, וכמו שאמר אאז"ל )האמרי אמת( דבושה 

אמיתית של בעל תשובה מכפרת כשפיכות דמים, כמו שאמרו חז"ל על אחוורי אפי דאזיל 

סומקא ואתי חיוורא, אזיל סומא הדינין מסתלקין, ואתי חיוורא רחמים עכ"ד ודפח"ח.      

  ובדרך צחות ביאר הגאון רבי שלומר קלוגר זצ"ל: הקב"ה ברא בעולם את האמת ואת 

השקר, וביניהם נטושה מלחמה מתמדת בלתי פוסקת, כל מקום שהאמת מופיעה, מיד בא 

השקר ומתייצב כנגדה!

ולפיכך אם המחייבים או המזכים מהווים רוב, הדין הוא כדעתם, ואומרים שהרוב כיוון אל 

האמת, ואילו המיעוט הסוברים להיפך אינו אלא מבטא את השקר, שהוא מתנגדה הגדול של 

האמת.

אבל כולם אומרים כאחד "חייב", ואף אחד אינו משמיע דעת מתנגדת, סימן הוא שכולו 

את  ואומר  כנגדה  ניצב  היה  ובוודאי  מחריש,  השקר  היה  לא  אמת,  הייתה  אילו  שכן  שקר, 

ההיפך.  

נחמד למראה

במשנת היראה והחסידות

להזדרז במצוות ק"ו ממשה רבינו

והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם )לה, יג(. וברש"י מגיד שאף על פי שהבדיל 

משה בחייו ג' ערים בעבר הירדן, לא היו קולטות, עד שנבחרו שלש שנתן יהושע בארץ כנען.

ע"י  ערים  שלש  ובחירת  לארץ  ישראל  לכניסת  עד  קלטו  לא  המקלט  ערי  אם  לכאורה 

יהושע, מפני מה נזדרז משה להפריש שלש ערים בעבר הירדן.



תשצ

כתב על כך רבינו הרמב"ם: "כבר העירו החכמים עליהם השלום על חידוש נפלא בתורה, 

יש בו זירוז על מעשה המצוות, והוא אומרו 'אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן'. בידוע 

שאינן מועילות, שלא יהיו בהן דין 'ערי מקלט' עד שיובדלו השלש האחרות שבארץ ישראל, 

שנאמר 'שש ערי מקלט תהיינה לכם'. ואמנם, הבדיל אלו, מפני שאמר – הואיל ובאה מצוה 

לידי אקיימנה".

חותם הרמב"ם ואומר: "ואם כיוצא בזה במשה רבינו, משיג האמיתות, שלם שבשלמים, 

נכסף להוסיף חצי מצות עשה, על כל מעלתו ושלמתו, אין צריך לומר שיעשו מי שנצטרעה 

נפשם והוחזק צרעתה וקדמה".

טללי אורות

בדרך צחות

איזהו חכם המכיר את טעמו

וישב בה עד מות הכהן הגדול )לה, כה(. וברש"י שהוא בא להשרות שכינה בישראל, ולהאריך 

ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים, אינו כדאי שיהא לפני 

כהן גדול. דבר אחר, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל, שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו.

י"ל ששני הטעמים עולים בקנה אחד, ואחד משלים את השני, אלא שאת הטעם הראשון 

צריך הרוצח לדעת ולשים אל לבו, ואת הטעם השני צריך הכהן הגדול לדעת ולשים אל לבו.

 הרוצח ידע וישים ללבו שאין הוא כדאי להיות לפני הכהן גדול, וכך ישבור את לבו וייכנע 

וישוב בתשובה, ואילו הכהן גדול צריך לדעת ולשים ללבו שהי' לו להתפלל שלא תארע תקלה 

זו בחייו, אבל אם יחליפו אלה את המחשבות ביניהם, בטל הטעם בכללו. 

במדבר יהודה

לאחר הנישואין אין מפריע מנין השנים

ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים )לו, יא(. וברש"י 

כאן מנאן לפי גדולתן זו בזו בשנים, ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן.

מספרים על הג"ר שלמה זלמן מוילנא, תלמידו המובהק של הגר"א, שפעם אחת בא אליו 

וילנא והתאונן לפניו, כי השיא את בנו לבתו של אחד מחשובי הקהילה והיא  אחד מנכבדי 

אשה חכמה ויראת ה', אבל לאחר החתונה נודע הדבר כי גדולה היא מבעלה בעשר שנים... 

הפסיקו ר' שלמה בדבריו ואמר לו: בפרשת מסעי אתה קורא "ותהיינה מחלה תרצה" וגו' 

ורש"י מפרש "כאן מנאן לפי גדולתן, ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן". ולכאורה תמוה הדבר, 

פרשת
מסעי



תשצא

למה בכל המקרא מנאן לפי חכמתן ורק כאן מנאן לפי גדילתן בשנים?

אלא י"ל, עפ"י דאיתא בחז"ל )ב"ב קיט:( "שאפילו קטנה שבהן לא נישאה פחותה מארבעים 

שנה". וכמובן שלפני נישואין לא היה נאה להן למנותן לפי שנותיהן, ולפיכך בכל המקרא לא 

מנאן אלא לפי חכמתן. 

אבל כאן בפרשת מסעי הרי הם נזכרות לאחר נישואיהן "ותהיינה וגו' לבני דודיהן לנשים" 

– על כן מנה אותן הכתוב לפי גדולתן זו מזו בשנים, מכיוון שאחרי הנישואין אין הדבר נורא 

כל כך, אם יוודע הדבר כמה גדולה כל אחת מהן בשנים.  

על התורה



 בס"ד

 

 




