
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

 )כח' במדבר לה( "כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול"
            ))))....מכות יאמכות יאמכות יאמכות יא((((" " " "  על בניה� שימותו על בניה� שימותו על בניה� שימותו על בניה� שימותויתפללויתפללויתפללויתפללולפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא לפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא לפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא לפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא """"    

 חשש שהרוצח יתפלל �היה קיי, ל הרוצח בשוגג לשבת בעיר מקלט עד מות הכה� הגדולהיות וע, זו הגמרא לפי 
 לספק � הגדולי� של הכהני�מותיהי א נהגו,כ�ול, חזור לביתו ולמשפחתו לכדי שיוכל, על הכה� הגדול שימות

סיפקו  � של הכהני�מותיהימדוע דווקא א,  להבי�רי�צו ,  שימותו� על בניהכדי שלא יתפלל לרוצח ומזו� לבוש
   ?�שותיהנ ,לכל הפחות, או�עצמ �ולא הכהני, את המזו�

 ישראל �שהלא כל ע, כי אי� זה מכבוד הכה� הגדול שיחשוש מקללתו של רוצח שפל, ונראה ליישב הערה זו 
 מת� טובות הנאה ל ידי� להג� על עצמו עובזוי הדבר שצדיק כמותו נצר, נסמ� על זכותו וצדקותו של הכה�

שכל מה ,  זילות הכה� הגדול� בכ� יש משו� ג! מזונות � אשתו תת� לה� א,וכמו כ�.  כדי שלא יקללוהו�לרוצחי
 אי� בכ� ! היו מספקות את המזו� � של הכהני�מותיהיא� כאשר א.  על דעת בעלה היא עושה!שהאשה עושה 

כגו� זה שהכה� , � לא הגיוניי� אפילו בדברי� בניה�וה� חוששות לשלו, � ר לב��שידוע לכל שנשי, כל בזיו�
,  או הכה� הגדול בעצמו�וא" אחד לא יחשוב שה� פועלות כ� על דעת החכמי, �צרי� הגנה מפני קללת הרשעי

 .אלא על דעת עצמ�
 יבוא �אלא אפילו א, � עדי�שמכיו� שנפסק להלכה שכדי לגלות לעיר מקלט אי� צריכי, באופ� נוס" אפשר לתר#

 עני שאי� לו אפילו � חשש שאד� קיי,�כ� א,  ויעיד על עצמו שהרג נפש בשגגה הרי הוא גולה לעיר מקלט�אד
כדי שמכא� ואיל� תהיה פרנסתו מנכסי הכה� ולא יצטר� , פת לאכול יעיד על עצמו עדות שקר שהרג נפש בשגגה

הרי :  יעשה חשבו� ויאמר�שהרי אותו אד,  אי� כזה חשש אמו של הכה� תספק את המזו��א, והנה . �לרעוב ללח
 שבי� מיתת � שני�ונמצא שבאות, � מועטות והכה� בעצמו יארי� ימי�מסתבר שאמו של הכה� תמות בעוד שני

 ולכ� ! ובכ� כמוב� אינו חפ# !הוא ישב כלוא בעיר מקלט בלי מי שידאג לכלכלתו ,  הכה� למיתת הכה� עצמו�א
הרי לא היה שיי� שיגיע  ,  הכה� בעצמו היה מספק לו המזו��א� א. ל עצמו לשקר שהרג נפשלא ירצה להעיד ע
וכאשר ימות ,  הוא יקבל כסות ומזו� על חשבונו של הכה��שהרי כל זמ� שהכה� יהיה בחיי, למצב של הפסד

ולכ� ,  נפש עדות שקר שהרגו�נמצא שעלינו לחשוש שיהיו כאלו שיעידו על עצמ. הכה� הרי הוא יצא לחפשי
 � של הכהני� כ� לא היו נשותיה�מאותה סיבה ג, אגב . � על הכה� עצמו לספק מזו� לרוצחי�אסרו חכמי

" וכפר בעדו ובעד ביתו"כמו שנאמר , שהרי ההלכה היא שאסור לכה� גדול להיות בלא אשה, מספקות את המזו�
 �יוצא איפוא שא . ).יומא ב(דול להיות בלא אשה ל שאסור לכה� ג"שמכא� למדו חז,  זו אשתו! ביתו ) יז'ויקרא טז(

 � תמשי� בדרכי קודמתה ותספק לרוצחי� כ�ואותה אשה ג, עליו לישא מיד אשה אחרת, תמות אשתו הראשונה
 � להעיד על עצמ� כאלה שיהיו מוכני� מרודי� החשש שיהיו עניי� עדיי� יהיה קיי,�כ �וא, �את מזונותיה

 )פניני הב� איש חי(            .� של הכהני�מותיהי לא היו מספקות המזו� אלא א� נשי הכהני� גולכ�, שהרגו נפש בשוגג
 )יא 'גלבמדבר ( "נפש בשגגה ונס שמה רצח מכה" 

קר כל יעקר האד� ויעהוא  שהלב אנו לומדי�זה די� מ.  הרגו במזידשלאאינו חייב מיתה כיו�  רוצח נפש בשגגה
ואי� חיוב ,  לבו בהסכמתהתלא הי הרציחה שלפי , נענש בגלות ולא במיתהד�אועל כ� ה, העבירות והמצות
וכיו� שלא הסכימו ,  והלב בכונתובתנועתוהגו" ,  באותה רציחה� עד שיהיו הגו" והלב שותפיבמיתההעונש 

 .  נהרגואינוגולה הרוצח  ,שניה� בכ�
� ישצר, מזהבלבו לעשותה לש� שמי� אי� לו שכר  ולא נתכוו� מצוהא� עשה , בלב הכל תלוי ,וכ� לעני� המצות

, )תהלי� קיט(" אהבתיואשא כפי אל מצותי� אשר "ה " אמר דוד עוכ�,  לש� שמי��האד� שיתכוי� במצות לעשות
 )חיירבנו ב(                       )איכה ג("  לבבנו אל כפי�נשא"כעני� שכתוב  , ונשיאות כפי� הוא הכוונה

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה רפואתל  
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   )ב' במדבר לג("  ואלה מסעיהם למוצאיהם'פי ה מוצאיהם למסעיהם על אתויכתב משה "
 עזרתב, כדרכו, המגיד מדובנא  מסביר "� למוצאיה�מסעיה"ופע� " מוצאיה� למסעיה�"את שנוי הסדר בפסוק פע� 

ותמיד הציקה לו  הצעיר הב� אשר לא הסתדרה ע� ואביו נשא אישה אחרת, מעשה בילד שהתיית� מאימו : משל
 . וא" כבר קבע תארי� לחתונהמצא לו אביו שידו� טוב והגו� מעיר אחרת כאשר התבגר הילד  . וציערה אותו

העגלה לא הרחיקה לצאת . כלי� ומתנות, כשהתקרב מועד החתונה יצאו האב ובנו לדר� בעגלה עמוסה בגדי� 
כ� היה חוזר ושואל מדי פע�  ו.והעגלו� השיב לו" ?כמה התרחקנו מהעיר: "פנה אל העגלו�הצעיר מהעיר והחת� 

מהו מידי פע� את העגלו� שאל , מנגד, האב . את העגלו� כשהוא מבקש לדעת כמה התרחקו מהעיר שממנה יצאו
  .מטרת הנסיעה של כל אחד מה�נעו# ב של האב והב� שאלותהההבדל בניסוח  . המרחק שעוד נותר עד תו� המסע

אבל דבר אחד היה ברור . כי הוא לא הכיר את הכלה ואת משפחתה, ושר הצפוי לו לא היה מושג על אודות הא,לב� 
.  כמה כבר התרחקו מעיר המוצא�לכ� שאל בכל פע. הוא מתרחק והול� מהעיר שבה שבע מרורות וצרות, לו

  זאת הוא כבר יכול לתאר לעצמו את האושר הצפוי לו�אבל ע,  ידע כמה רע היה לב� בביתו�האב אמנ, לעומתו
 � שבו צפויי�עד המקו, לכ� הוא שאל מה המרחק שעוד נותר. כי הכיר במעלות השידו� שמצא עבורו, מעתה ואיל�

 . � ומאושרי� טובי�לבנו ימי
 עדיי� לא ידעו מה היא �ה.  ליציאתו של הב� מבית אימו החורגת�מה יציאת מצריומבחינת בני ישראל ד: הנמשל
 �לפיכ� הייתה יציאת מצרי. � במצרי� ידעו כמה רע היה לה�אבל ה, יי תורה ח�ישראל ומה ה מה היא אר#, קדושה
ולכ� . � לצאת ולברוח ממצרי!" �מוצאיה"כל מטרת המסע הייתה ל,  דהיינו!"� למוצאיה�מסעיה" בבחינת �לגביה

מה טוב משה רבינו כבר ידע כ, �לעומת ". � למוצאיה�ואלה מסעיה: "נאמר, "מסעי בני ישראל"כאשר מדובר על 
ויכתוב משה את "לכ� נאמר . ומה נהדר יהיה לחיות על פי התורה בקדושה ובטהרה, ישראל  באר#�יהיה לה
 של � לנסוע ולהגיע לחיי!" �למסעיה" הייתה למע� המטרה של �כל יציאת, לפי משה, כלומר, "� למסעיה�מוצאיה

 . תורה באר# הקודש
 

" עמיהוד  שמואל בןשמעוןולמטה בני "" יפנה למטה יהודה כלב בן" "...ונשיא אחד נשיא אחד"
  )כא-יח' במדבר לד(" כסלון למטה בנימן אלידד בן"

עונה בעל ? שמעו� ובנימי� כפי שהוזכר בשאר המטות, מדוע לא הוזכר תואר נשיא לנשיאי מטות יהודה: על השאלה
 .מספר תשובות" אור החיי�"

מוב� כי ה� , לכ�" נשיא אחד נשיא אחד"וק מוזכרי� מיד אחר הפס) שמעו� ובנימי�, יהודה(מטות אלו  .א
 .שאר המטות כתובי� הרבה אחר פסוק זה ולכ� צרי� להזכיר את נשיאות�, נשיאי�

הזכיר שמעו� לא היה ראוי למטה , נשיאהוא  כלבשלכל כי ידוע ,  להזכיר נשיאותיהודה לא הוצר�למטה  .ב
והיות , וכבר זכה לנבואה, חנה שהתנבא במאלדדהוא  אלידד בנימי�ונשיא , משו� מעשה זמרי, ותנשיא

 )בש� רבינו ניסי� גאו�(. נשיא ואוהקרא� יהורדה היא לו , ונביאות גבוהה מנשיאות
 מתחלתוכמו כ� לבנימי� משו� שממנו ,  מלכות שעומדת ממנוכבודלא יחס נשיאות לכלב על יהודה משו�  .ג

  .גאו�נו ניסי� רביכדברי ,  נכו�טעמוושמעו� , המלכות בישראל שהוא שאול איש ימיני
 

  ) לג'להבמדבר (" כי הדם הוא יחניף את הארץ"
 ?כיצד מחניפי� לאר#, "אר#"ל" חנופה"הקשר בי� מה : ל" פיינשטיי� זצשהמבי ראו� הגשואל 

ומחמירי� בעונש� כל האומות והעמי� מקפידי� מאוד שלא תהיה שפיכות דמי� :  כ�"דרש משה" בספרו רימסבו 
 . לבי� התייחסות משפטי העמי� לעני�, ישנו הבדל מהותי בי� השקפת התורה על איסור זה,  פי כ�א" על. של רוצחי�

אלמלי מוראה איש את רעהו חיי� ":בבחינת, ישובו של עול�את הגויי� רואי� ברציחה דבר המערער ומקלקל  
מה לה� שהוא מקלקל את ה� מרשי� לעצמ� להרוג כל מי שנד, על פי דר� מחשבה מעוותת זו. )ב, אבות ג(" בלעו

לכ� ג� אי� . הסיבה למלחמות הפורצות בעול�כ "בדזוהי   .בחושב� שבכ� מתקני� את העול� ,ישוב העול�
ה בתכלית מהות איסור נשו . וג� הרופאי� בכלל זה, שעה של חולי� ולא על חיי אד� זק� מקפידי� כלל על חיי

ג� כ� , א" שאי� צור� בו לישוב העול�, לכ�. ות האד�איסור התורה הוא מצד חשיב. רציחה על פי תורתנו הקדושה
ג� לגבי שוטה וג� לגבי מי שלא . ובאותה מידת חומרה שבה נאסר להרוג את האד� החשוב ביותר, אסור להורגו

 . וחייבי� לחלל שבת עבורו   נותרו לו לחיות אלא שעות מועטות חל האיסור במלא תוקפו
 הוא מחני" לאר# !שלפי דעתו הוא מקלקל ישוב העול� " השקפה"� נמצא שכאשר אחד הורג את חברו מתו 

 !" חנופה"וזהו פירוש  . ולה� אי� חפ# בו! דהיינו לכלל האנושות !שכ� לפי דעתו האד� הוא טפל לאר#  ,כפשוטו
וכל אד� בפני  ,לוקי�! שהוא נברא בצל� א! שהאר# טפלה לאד� !דר� התורה . לעשות עוול כדי למלאת רצונ�

 )ילקוט לקח טוב(            . מו הוא עול� מלאעצ

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ
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