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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  וא ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 ( ב 'לגבמדבר ) "למוצאיהם מסעיהם ואלה' ה פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב"

 ?"למוצאיהם מסעיהם" הקדים כך ואחר, "למסעיהם וצאיהםמ" בוכת תחילהשב הלשון שינוימדוע  לדקדק צריך
 לבררכדי  היה במדבר ישראל בני שנסעו המסעות שכלעל פי הידוע  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ 
 אחר ובמקום רב זמן אחד במקום חונים ישראל שהיולכך  הטעם הזו. בקליפות שם שנפלו ההקדוש צוצותינאת ה

 :בוכת ישראל בני שנסעו מסעותה ב"במ והנה. ההוא במקום לברר צריך שהיה צוצותיהנכמות  כפי ואשה, מועט זמן
 ישראל כשהיו כלומר, (כג' במדבר לג) "שפר בהר ויחנו", (כח 'במדבר לג) "במתקה ויחנו", (כד 'במדבר לג)" בחרדה ויחנו"

 והוז, גאונו והדר פחדו מפני, הרוממות ביראת' האת  עובדים היו אזירעה  הירא שם התשהי מקום באיזה חונים
 באיזה חונים וכשהיו. היראה דתיבמ ההוא במקום הבוראאת  לעבוד םצריכי שהיו, יראהה מדת, "בחרדה ויחנו"

. אהבה דתימ "במתקה ויחנו" והוז, אמיתית האהבה דתיבמ' האת  לעבוד םצריכי היו הרע האהב שם התשהי מקום
 למקום לשרשן אותם והעלו שם שנפלו הניצוצות כל מעלים היו ובזה. תהתפאר מדת הוא "שפר בהר ויחנו" וכן

 שהוציאו הניצוצות העלאתדהיינו , "מוצאיהם" את משה ויכתוב וזהו. במדבר נסיעתם עיקר היתה וזו, הקדושה
 כלומר, "מסעיהם ואלה". המסעות ידי על' המהמטרה  היתה זאת כלומר, "'ה פי על למסעיהם", הקליפות ממקום

את  להוציאכדי , "למוצאיהם" היתה נסיעתם שעיקר הכתוב לנו הודיע, במדבר ישראל שנסעו המסעות אלה
 . הקדושה למקור ולהעלותם הניצוצות

 

  (נג' לגבמדבר ) "והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה"
, שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להםישראל ם ע צוה אתה מ"הקב, מצות עשההפסוק מצוה על  ן"הרמבלפי 

הם , שם ישביארץ אשור ולהתאת ארץ שנער או את יעלה על דעתם ללכת ולכבוש  םוא. 'לא ימאסו בנחלת השו
עד  (:כתובות קי)ל לישיבה בארץ ישראל "הוא המקור לחשיבות הרבה שנתנו חזה פסוק זו. 'על מצות הבזה יעברו 
מפני ו. האישאת וכן , כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראלאת ודנו , לצאת ממנה ושאסר

 . (ח 'דברים א) "באו ורשו את הארץ", נוספים כמובמקומות חשיבות המצווה מצאנו שהתורה חוזרת עליה 
 

  (כא-יט' בר לדבמד)" ...למטה בנימין ,ן עמיהודבשמואל ... ולמטה בני שמעון... למטה יהודה"
מביא רבינו . "נשיא"הכתוב אמר  האחריםהשבטים האחרים בכל ו, "נשיא"הכתוב לא אמר ת השבטים הללו בשלש
למטה "נאמר  םעליהו, המרגליםמהיה כלב שכבר ידוע ש שהביא תשובת רבינו נסים גאון ו אפריםינרבא בשם "החיד

ולענין שמעון . "שיאנ" שניתלקרותו  המרגלים לכך לא הוצרךמנשאר כלב היות שו ,"אבותיו תשלחו כל נשיא בהם
היה עם חלק  וחלק בני שמעון, הארץאת ק כדי לחלהללו הנשיאים לפי שהוצרכו  ,תיראש :שתי תשובות יש לומר

זמרי שהיה של  עבירההמחמת אותה נענש שמעון שבט  ,שניתו. "נשיא"על שמעון לומר  לכך לא הוצרך, י יהודהבנ
 שהיה גלוי וידוע לפנייש לומר  ,בנוגע לשבט בנימין. "נשיא"יקרא כאן הל לא זכהלכן  "נשיא בית אב לשמעוני"

מובא טעם אחר . "נשיא"זכה להקרות  לא ןלכ, "לגש בגבעהיפ"סיפור בעם שבט בנימין להיות  מה שעתידה "הקב
כבר ואלידד היה והואיל , שניהם במחנההתנבאו ש דד הוא חבירו של מידדאלהוא  כסלון אלידד בןשהוא  במדרש

 . נביא עדיף מנשיאהיות ש" נשיא"ותו א אלקרהכתוב  לא רצהנביא 
 

 471מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

     ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל זו    "סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"חשון          מרסדס בן חמו בת שמחה ז' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז
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 (ג' במדבר לד)" לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה"
 (יג' במדבר לד)" ועל יד הירדן" שכוונת הכתובכמו , אצל אדוםהיא " על ידי אדום", שכוונת הכתוב רבינו בחיימבאר 

שהם חייבים להוריש ך אותם מה הם האזורים כדי להדרי הנחלה ותגבולהכתוב את פרש להם מוכאן . אצל הירדן היא
נוהגות ואינם נוהגות בארץ שהרבה מצות כתב שהטעם תאור הגבולות הוא משום שיש י "ורש. האויביםאת  משם

 . הגותוהמצות נ ולפניםמהגבול להודיע שכדי סביב ות הארץ גבולאת לבאר הכתוב הוצרך  ןבחוצה לארץ לכ
 

 (יג 'להבמדבר ) "י מקלטרשש ע"
  (מסורה) "רב שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל. שש ערי מקלט"

: שאל משה ,ה למשה להבדיל ערי מקלט"כיוון שאמר הקבש שמובא במדרשמה על פי את המסורה לפרש אפשר 
צריך לומר שירה על שאירע לי שהרגתי את  אף אני: אמר משה. למי שהורג נפש בשגגה ינוס שמה: אמר לו ?למה

 לשע, ״כרם הצבי״מבואר ב .אז ישיר משה: שנאמר, אז יבדיל משה ואין אז אלא שירה: שנאמר ,ואמר שירה, המצרי
 שש אנוכי על אמרתך: "על זה אמר משה, הורג נפש בשגגהשינוס לשם " שש ערי מקלט". על המסורהבזה רמז 

  .המצרי ועשה כדיןהוא ברח כשהרג את  םכי ג. "כמוצא שלל רב
 

  (כו' במדבר לה)" ואם יצא יצא הרוצח"

משך "מבאר ה. הפסוק מבאר שאם הרוצח בשגגה יוצא מגבול עיר המקלט הוא מאבד את חסינותו מפני גאולת דם
אלא אפילו יצא , דבר הרשותצורך לשלא מדובר רק אם יצא הרוצח מעיר המקלט  :(מכות יא)לפי הגמרא " חכמה

ולומדים זאת ממה , הוא מאבד את החסינותבכל זאת , כמו יואב בן צרויה שרבים צריכים לו, לדבר מצוההרוצח 
.  ואם הרגו אין לו דם, רשות ביד גואל הדם להרגויש , יצא הרוצח לדבר מצוהשאפילו , "ואם יצא יצא"שכפל הכתוב 

  .שמא יהרגנו גואל הדם, ולכן לא יצא מפני ספק סכנת נפשות
 

 (כח' להשמות )" הגדל הכהן עד מות ישב מקלטו בעיר כי"

מה הקשר בין , שם עד מות הכהן הגדולבעיר המקלט ישב בשגגה  רוצחשתורה האמרה דוע מא ברור ל, לכאורה
ו להתפלל ילעלכן היה ו ,שלוםשהיה רודף אהרן מידתו של לשהדבר קשור " כלי יקר"מסביר ה? הרוצח לכהן הגדול

כן ישב שם עד מות הכהן  על, יםבלתי טהורים על בני דורו שאך שלום ואמת יהיה בימיו ולא תקראנה כאלה מקר
עד "הכתוב אמר טעם שהה וז .וכל ביתו על מיתת הכהן הגדול כדי שיחזור מהרה לביתו צחורהגדול ואז יתפלל ה

אלא לפי ? שהכהן גדול נמשח בשמן המשחה איננו יודעיםוכי , "מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן המשחה
גם וכיבה , אדםהנשמת שהוא ים קל-זה הרוצח כיבה נר אה הובמעשה הרציח, ה רציחה בימיותזה שנעשהשהכהן 

 (כג 'ל שמות)" מחציתו חמשים ומאתים"שהיה , בשמן משחת קודששנמשח זה הכהן וה, "נר מצוה ותורה אור"את 
ומאחר שמעשה זה , אלו בימיו ולהתפלל על זההנרות הכי כל כהן צריך לעמוד על שמירת שתי , "נר"ם ידהיינו פעמי

 . יו על כן ישב שם עד מות הכהן הגדולקרה בימ
 

יגרע  אבתינו מטה ומנחלת להם תהיינה אשר המטה נחלת על נחלתן ונוספה... יהיה היובל ואם"

 (ד' במדבר לו) "נחלתן

מעט : "הכתוב אמרבבת אחת כמ הלא נכבשהארץ היות שש" ספורנו"מבאר ה? מה הקשר בין גריעת הנחלה ליובל
חלקו את ימכור רי שגם אם אחד מהשבט חלקו האת לכבוש הצטרך כל שבט ושבט ו (ל 'כג שמות)" מעט אגרשנו מפניך

בל א, אליוהנחלה שוב תכי ביובל את הנחלה השתדל עם שבטו לכבוש להמוכר מ ימנעלא דבר זה משבט אחר  לחבר
משום בי הארץ או יניחו שם מיוש שולכבמאוד  ישתדלואנשי השבט לא  ,לחזור ביובלאינו אמור ש ,חלק הבנות את

 . טהשבמגורל הבנות  יגרע כבוש נחלת ךלשבט אחר ובכשחלק זה כבר שייך 
 

 (י' במדבר לו)" בנות צלפחד את משה כן עשו' צוה ה כאשר"

צריך להבין  הסדראת ינה הכתוב ואילו כאן ש" את משה' בני ישראל עשו כאשר צוה ה"בדרך כלל אומר הכתוב ש
ובא , ינשא לכל אדםהללבנות צלפחד אפשרות , באופן חריג, ה נתן "ש שהקבהקדו" אור החיים"מתרץ ה? מדוע

את ' הכאשר צוה : "וזוהי כוונת הכתוב, עם ישראלכלל ל' בנות צלפחד כציווי הלהודיענו שאף על פי כן  הכתוב
היה ואם , להםהמיוחד שניתן שיון יולא כר, "בנות צלפחד כן עשו", לעם ישראלכמצוה הכללית כלומר , "משה

אשר כ"שהיה המעשה שעשו על היה נשמע שההודעה באה לומר , "'ה צוה כאשרויעשו בנות צלפחד "אומר הכתוב 
שניתן שיון יראת הלשלול בא המעשה אלא על לא בא להודיע זה , סדר הרגילעת שהפך הכתוב את הכאבל  "'צוה ה

 . מצוה הכלליתמההיפך להן שהוא ה
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