
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

קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

פירוד לידי מביא לוותר  שלא הלב רצו� 

לרובוהנכם השמים ככוכבי –(א ',י ')היום ובמסורה  .

לבו שרירות אחרי איש הולכים  י "ב)והנכם  ט "ז, .(ירמי '

לשלשה ומבאר  בתורה נמשלו ישראל  שכלל  רבינו,

דזה  במפרשים , וכתבו וכוכבים . וחול  לעפר  דברים,

נמשלו  באחדות הם שאם בנ"י, של  במצבם תלוי

הם  ואם לחול , נמשלו קצת  בפירוד הם ואם לעפר ,

זו  בפסוק כן ועל לכוכבים, נמשלו יותר בפירוד 

כשאנו  מדבר  לכוכבים, ישראל בני משה שמדמה 

פירוד  של במצב .א עומדים

בפירוד,ובאה  שהם הסיבה לנו לבאר המסורה 

לבו, שרירות אחרי איש הולכים שהנכם משום

מוותר  אחד  אין לבם, רצון אחר  שהולכים דמה 

חבירו, רצון מפני  לבטלו רצונו  על ולעבור  לחבירו,

כן  ועל  הדיינים , אצל תורה דיני לכמה באים ועי"כ

משה י "ב)ממשיך  לבדי (פסוק אשא 'איכה לומר 

וריבכם'. ומשאכם טרחכם

והנכ�] ד"ה עט. התורה על ש"י [ער�

אחד לכל  מיוחד  עבודה דר� 

דברי באופן בהקדם הנ"ל, המסורה רבינו מבאר שני

ע "ג מעלות כוכבים  'מה  זו פסוק על  רבה המדרש

עה"פ  הזוה"ק  עפ"י  הוא והביאור  ישראל', כן מעלות

כ"ג) ל "א , לפום (משלי חד  כל  – בעלה בשערים 'נודע

מישראל  אחד של עבודה דרך  שאין דילי', שיעורא

לפום  חדש, תיקון יש אחד דלכל  לחבירו, דומה

שלו. שיעור 

אתכם'וזהו הרבה אלקיכם 'ה' רבינו משה  שאמר 

היום  ש'הנכם משום  לרבים , נחשבים שהנכם -

מעלות, ע"ג מעלות שהם  - לרוב ' השמים  ככוכבי

שרירות  אחר  הולכים ש'הנכם  משום – לזה והסיבה

עצמו  בפני אדם כל של  המיוחד  שיעור כפי  - לבו'

שוים  כולם  היו אם והנה ה '. בעבודת  לתקן

שיש עכשיו  אבל כאחד , נחשבים היו בתפקידם,

לרבים. נחשבים  הם כולכם, בין  תפקידים הרבה 

והנכ�] ד"ה ע"ט: עה"ת [ע"ש

כבר� תוכ� � וידועי�

לשבטיכם הבו וידועים ונבונים חכמים אנשים לכם 

י"ג) רבינו,(א', ומפרש 'וידועים'. מעלת להבין יש  .

דמחמת  כברם, שתוכם היינו 'וידועים ' של דהמעלה

אפשר  אי כברם תוכם אין  שאם  מהותם , ידועים זה

'חכמים  שאמר מה  ועפי"ז האמיתי. מהותם לידע

שהם  דהגם רבותא, בתורת גם הוא הכונה  ונבונים',

כברם. ותוכם ידועים מ"מ לרמות, ויכולים  חכמים

אנשי�] ד"ה [ע"ט:

כפופי� שהדייני� הקהל  ראשי  בגנות 
תחתיה�

חסר (שם )בראשיכםואשימם 'ואשמם ופירש "י  .

בראשי  תלויות ישראל  של שאשמותיהם  לומר  יו"ד ,

לדרך  אותם  ולכוון למחות להם  שהיה דייניהם,

הישרה '.

חז"ל אומר  שדרשו מה מרמז דרש"י (מד"ררבינו ,

א ') א', א ')עה"פ רות השופטים (רות  שפוט בימי ויהי

כפופים  כשהדיינים כי שופטיהם, ששפטו  דור  -

לקנוס  ותוקף כח  להדיינים  אין הקהל , ראשי תחת

ישראל  של 'שאשמותיהם רש"י שאמר וזהו ולענוש.

שעל  בהראשים היינו - דייניהם ' בראשי  תלויות

למיעבד, להו הוה  מה עצמם, הדיינים שהרי הדיינים,

לפה  יד  שמים כרחם .ב שבעל 

ואשמ�] ד"ה ע"ט: עה"ת ש"י [ער�

ככוכבים,א. לרוב  תהיו מ "מ ככוכבים, בפירוד  שתהיו  שאף הוא  הברכה ותוכחה. ברכה בו  כלול רבינו  משה דבדברי  רבינו , ומבאר

ככוכבים . בפירוד  אתם  תהיו  למה הוא  והתוכחה

עבירה'.ב . עוברי  ידי ומחזיקים  קלים  הקהילה ראשי יש הרבים  'ובעונותינו רבינו  ז "ל
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א בדיבור  מתבטלגזירה ינו

תבוא גם לא אתה  גם לאמר  בגללכם ה' התאנף  בי 

ל"ז)שם  שדי (א', 'לאמר', שאמר במה  לדייק  ויש .

אבוא  שלא  בגללכם בי ה' שהתאנף  לומר , לו היה 

שם.

שפירש "י ומפרש ממה להקשות, דיש  עפי"מ רבינו,

חז"ל  קי "א .)בשם א ')עה"פ (סנהדרין ו', שאמר (שמות

לפרעה ', אעשה  אשר תראה  'עתה  למשה  הקב "ה

העשוי  תראה , עתה  לפיכך וכו', מדותי על  'הרהרת

אומות  ז' למלכי העשוי ולא  תראה, לפרעה

כבר  משה על  נגזר שכבר  הרי  לארץ ', כשאביאם

שהרהר  משום לארץ , יכנס שלא  מצרים  יציאת קודם

משום  שהיה שאמר  זה ומהו ית', מידותיו על 

בגללכם. בי ה ' שהתאנף 

מגזירה,והתירוץ  חוזר  אינו שהקב"ה  דמה הוא ,

נגזר  שלא מה  אבל בדיבור , כשהיה דוקא הוא

שפירש וכמו הבחירה , מעכב ה ' ידיעת אין בדיבור,

ה"ה )הרמב "ם פ"ה, תשובה  מחשבותי (הל' לא כי 

משה ג מחשבותיכם  על  שנגזר  שמה כיון כן ועל  .

לא  לארץ , יכנס  שלא  תראה ' 'עתה של מפסוק

'עתה  של  מדיוקא אלא מפורשת , באמירה היה 

שיתבטל, אפשר  ועדיין כידיעה, דינו א"כ  תראה',

באמירה  שיהיה - 'לאמר' בי ה' התאנף  בגללכם אבל 

שם'. תבוא לא  אתה ש 'גם הגזירה את להדיא

בי] ג� ד"ה  ע"ט: עה "ת ש"י [ער�

דמשיחא לעקבתא רמז 

כי כי רגל  כף מדרך  עד  מארצם  לכם אתן לא

וגו' נתתי לעשו ה')ירשה הכונה,(ב', רבינו  מפרש .

שונות  בחינות לה יש  דור  שכל שידוע  עפי "מ

גידים,מה  ושס"ה איברים  רמ "ח  של  קומה שיעור

העולם  בריאת מעת התחיל נקרא ד וזה  ולכן ,

שכל  דמשיחא', 'עקבתא בשם עכשיו התקופה

הקומה. בשיעור והסוף העקב בחינת הוא הדור 

ס "ב.)אחז"ל והנה  שיכלו (יבמות  עד בא דוד בן אין

נשמות  כשיסתיים היינו ולהנ"ל  שבגוף , הנשמות כל 

ונזכה  משיח , יבוא אז קומה , השיעור  של  העקב

מצרים בלי נחלה שהוא יעקב  בשבת לנחלת (כמבואר 

שאמר קי"ח) וזהו עשו. לבני ששייך מה גם ונירש ,

שלא  היינו  - מארצם' לכם אתן לא 'כי הפסוק

כף  מדרך 'עד לעשו, עכשיו ששייך  מהארץ  תקבלו

רגל. כף  בבחינת הדור  כל שיהא  עד - רגל'

כי] ד"ה פ. [עה"ת

ה ' בקדושת  נתקדשו ישראל  כלל 

לכםלא הנלחם  הוא אלקיכם ה' כי  (ג ',תיראום 

או כ"ב) עמכם , לוחם – לכתוב  דהו"ל  לדייק ויש .

מיותר. הוא דמלת לדייק , יש  עוד  בעבורכם.

עה"פ ומפרש הק' האוה "ח דברי בהקדם רבינו ,

ד') ד', שכתב (ואתחנן אלקיכם, בה' הדבקים ואתם

הרמב"ם עפ "י  ה"ג)לבאר  מיסוה "ת דהאותיות (בפ"ו  ,

אסור  מאלקיכם כם  כגון  מאחריו  להשם הנטפלים 

שאתם  הכתוב , שאמר  וזהו  מקדשן, שהשם למוחקן,

של  שמלפניו  האותיות כדביקות לא בה ', דבקים

האותיות  כדביקות אלא קדוש, שאינה  ה' שם 

בקדושת  ונתקדשו אלקיכם, של  כם  כמו מלאחריו,

שיש דכמו מבואר ועפי"ז הק'. האוה"ח עכ"ד ה',

ה ', שם של שמלאחריו האותיות על מחיקה איסור

אותיות  מחיקת משום ישראל  בני בהריגת יש כן

של  האותיות בקדושת קדושים שהם ה', שם של

ה '. שם

תפחדו וזהו אל  - תיראום' 'לא הפסוק  שאמר 

כי  'הנלחם ' בקדושתו הוא' אלקיכם ה ' 'כי מהם,

אותיות  קדושת בשביל  'לכם'– המלחמה נוגע  אליו

כתב  לכן למוחקן , שאסור  באלקיכם ,אשר  כם

לוחם  ישראל  עם דהלוחם  נפעל , בלשון  'הנלחם'

כם  אותיות למחוק ח"ו, כי].אליו ד"ה [פ :

ואומרג . הקב "ה, לפני  ומעמידה וכו' ההריון על הממונה מלאך אותו  ט "ז:) (נדה שאחז"ל מה כ "ג ) י "א , (במדבר האלשי "ך מפרש ובזה

שאילו משום  קאמר, לא  צדיק או רשע ואילו  עני, או  עשיר טיפש, או חכם חלש, או  גבור עליה, תהא  מה זו  טפה רבש"ע לפניו,

- ח' (נ "ה, בישעי ' הרמב "ם  שהביא  הפסוק רבינו בזה ומפרש לבטלו. בחירה שייך היה לא  באמירה, רשע או  צדיק שיהיה נגזר

עניני  היינו  'דרכיכם ' שאין - ה' נאם  דרכי דרכיכם  'ולא הבחירה, מבטל ה' ידיעת אין  כן ועל - מחשבותיכם ' מחשבותי  לא 'כי י "א )

האדם  לידת לפני עליה גוזר הקב"ה שאין - ה' 'נאם  בכלל  אינו  דשניהם טובים, ומעשים  מצות  עניני היינו  ו 'דרכי ' ועבירות, רשות

גוזר אינו  כן  ועל מתקיימת, הקב"ה של  מפיו  שיוצא שהכל - ריקם ' אלי  ישוב לא  מפי יצא  אשר דברי  יהיה 'כן מפני באמירה,

הבחירה. מתבטל היה שאז רשע, או צדיק  יהיה אם באמירה

להלאה.ד . וכן הראש, בבחינת הם הבריאה מתחילת שהדורות


