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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' במדבר לג(" אלה מסעי בני ישראל"

שה שלאחר ששמענו ממ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? מדוע צריכה התורה לחזור ולפרט את כל המסעות שעברו בני ישראל
היינו חושבי� שכל הארבעי� שנה היו בני ישראל בתנועה " דבר ארבעי� שנהויניע� במ"בני ראוב� לאמר לבני גד וש

ה בס� הכל ארבעי� "הקבשנה הניע� הארבעי� כל  לומר ל� שב"אלה מסעי: "ללא שו� מנוחה לכ� בא הכתוב ואמר
שנאמר פי  כ"אלה החניות אשר חנו" ולא אמר "אלה מסעי: "זה ג� מסביר מדוע נאמרו. ושתיי� מסעות בלבד

  .מסעותתה בהתנועה היללמדנו ש "ויניע� במדבר"ו של משה מאמראת לפרש הכתוב שבא משו� , "ויסעו ויחנו"
  

  )א' במדבר לג( ביד משה ואהרון״ ״אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם 
שיו לא ידענו וכי עד עכ, מדוע מזכיר שוב הכתוב שמשה ואהרו� ה� המנהיגי� שהוציאו את בני ישראל ממצרי�

אלא בא ללמדנו ? להוציא את בני ישראל ממצרי�כדי עשו את כל המופתי� לפני פרעה ה� אלו שמשה ואהר� 
הכתוב שמשה ואהרו� הוציאו את בני ישראל ממצרי� למרות שבני ישראל לא היו ראויי� לצאת מצד עצמ� כפי 

עבודה זרה ואלו עובדי  אלו עובדי"ש"  מקרב גוילקחת לו גוי, לוקי� לבוא! או הניסה א: שאומר המדרש על הפסוק
� של משה ואהרו� זהו בזכותומה שנגאלו בכל זאת הוא  ,גאלילא היו ראויי� לה ולכ� בני ישראל עבודה זרה 

ל "והיות שאמרו חז. כלומר בזכות משה ואהרו�, ביד משה ואהרו�  יצאו מאר" מצרי� לצבאות�: "שאומר הכתוב
ובפרט . מושיע ורב להושיע�ה לבני ישראל "הקבשישלח הרי שג� בגאולות העתידיות " �מעשה אבות סימ� לבני"

)צרור המור(                      .   על יד שני משיחי� משיח ב� יוס# ומשיח ב� דודויגאלשבגאולה הרביעית 
  

   )א' במדבר לג(" י ישראל אשר יצאו מארץ מצריםבנאלה מסעי "
: לומר� צריכתוב אורה היה הכל? "אשר יצאו מאר" מצרי�", יצאו בני ישראל למסעותמדוע מציינת התורה מהיכ�  

מבאר . היעד של המסעות היה להגיע אל אר" ישראלשהרי , "נסעו לאר" ישראלאשר , לאלה מסעי בני ישרא"
וכל , אלשבני ישראל היו חייבי� לעבור את כל המסעות הללו על מנת שיהיו ראויי� להיכנס לאר" ישר, ����""""המלביהמלביהמלביהמלבי
היתה בחינה יוצא שבכל מסע ומסע , את מצרי�מיותר מטואת בני ישראל ק יהרח, מהמסעות הללו ,סעממסע ו
    ."� מצרי"אשר יצאו מאר... אלה מסעי: " הכתובלכ� אומר .אר" מצרי�משל יציאה חדשה 

  

  )ב' במדבר לג("  משה את מוצאיהםויכתוב

משה הלא , אי� בכ� שו� חידוש,  את המסעותשמשה כתבלנו ומר לבא א� , לא ברור מה בא ללמד אותנו הפסוק
ותשובתו היא שהכתוב בא ללמדנו , מקשה קושיה זו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה? כלל התורהבוהמסעות ה� , כל התורהכתב את 

, על הסדרהמסעות נכתבו אלא , בערבות מואב ולא כתב אות� בפע� אחת, שמשה לא כתב את סדר במסעות כעת
י� פסוקאת שני היו� שיצאו ממצרי� כתב ב, מיו� שיצאו ממצרי�את המסעות חיל לכתוב בפנקסו התכלומר משה 

 בני ויסעו: " משה את הפסוקוכשחנו בסוכות כתב, "שפטי�' עשה ה... ויסעו בני ישראל מרעמסס" :הראשוני�
וכ� , "ויחנו באית�"ב וכשחנו באית� כת, " מסוכותויסעו"וכשנסעו מסוכות כתב , " ויחנו בסוכותישראל מרעמסס

 את המסעות בתורה  שיסדרה"קבהלו אמר כעת ו, עד שהגיעו לערבות מואב, על זה הדר� היה כותב כל מסע בזמנו
   . ממצרי�שיצאויו� מ ופירושש, "ויכתוב משה את מוצאיה�"מה שאמר הכתוב  הזו, שהיו כתובי� אצלולפי הסדר 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )מט- ה' לגמדבר ב(" וחנוי... ויסעו... וחנוי... ויסעו"
במש� , וחוזר ומציי� זאת עבור כל מסע ומסע, "ויחנו", ואת החניות, "ויסעו", מדוע חוזר הכתוב ומציי� את המסעות 

כל  לכתוב את שמות �כר ואח" אלה מסעי בני ישראל: "ההיה לכתוב בקצרדי לא  ה?ארבעי� ושניי� מסעות
ה� חנו , י להגיע ממקו� למקו� בני ישראל נסעו וכשהגיעו למקו�והיינו מביני� לבד שכד, ותהארבעי� ושניי� מקומ

האד� מישראל צרי� . 'בא הכתוב במסעות אלו ללמדנו את דר� ההתקדמות בעבודת ה ,טטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעש אומר ,אלא . ש�
 "חניה"לעשות , דרגה רוחניתבהמתעלה על האד� , אלא. לדעת שאי אפשר לקפו" מדרגה רוחנית אחת לדרגה הבאה

� יוכל להכר אחרק והרוחנית הזו דרגה הולהשריש בעצמו את  בדרגה זו �אחרת הוא , ולהתעלות לדרגה הבאהמשי
  .  חזקהתלו לעשות חניה יש,  בדרגות רוחניות כל התקדמותיאחר, "ויחנו... ויסעו: "לכ� נאמר. עלול הוא לאבד הכל

  

  )נג' במדבר לג("  וישבתם בה את הארץוהורשתם"
שהרי , מיושביההוא ניקוי האר" , "וישבת� בה",  לומד מהפסוק שלפנינו שהתנאי להצלחה ביישוב האר"רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי

 לא תוכלו ,כ�תעשו שא� לא ללמדנו , "וישבת� בה: "נאמרואחר כ� , " את האר"והורשת�: "קוד� נאמר בפסוק 
  . אר"להתקיי� ב

  

עיר מקלטו  תקחו כפר לנוס אל לאו, מות יומת הוא רשע למות כי  רצח אשרלנפשתקחו כפר  ולא"
   )לב-לא' להבמדבר ( " הכהןמותלשוב לשבת בארץ עד 

לנפש רוצח אשר " ,פדיו� ממו�כלומר שלא ניקח  ,"ולא תקחו כופר"מזיד הרוצח במהכתוב נו  אותזהירמלה יבתח
. ות ועונשי� אחרי�לא ינצל מ� המיתה בשו� עני� לא בגלות ולא במכהרוצח במזיד שדינו למות ש, "הוא רשע למות
, "עד מות הכה� הגדול"הכוונה לרוצח בשגגה החייב גלות בעיר מקלט  "ולא תקחו כופר",  הכתובואחר כ� אמר

מדוע לא מזהיר , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל .  הגדולשישוב לשבת באר" קוד� שימות הכה�בכדי רוצח התקחו כופר מאל , כלומר
ומתר" שההורג נפש בשגגה נס מהר אל ? וס כלל אל עיר המקלטאותנו הכתוב שלא ניקח כופר מהרוצח בכדי שלא ינ

עיר המקלט משו� שהוא פוחד מגואל הד� שלא יהרוג אותו לכ� הוא אינו מדבר על כופר נפש כי הוא מבי� 
א� לאחר שהוא נס אל עיר המקלט ולאחר שעומד למשפט ומוכיח שהרצח היה בשגגה הוא , שההצעה לא תתקבל

מצב משלא לקחת כופר נו הכתוב  אותזהירמולכ� . ואז ירצה לשוב אל ביתו קוד� הזמ�,  הד� מגואלחדופכבר אינו 
  . בו הרוצח מעוניי� לצאת מעיר המקלטזה ש

  

   )  ו'להבמדבר ( "ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר... את שש ערי המקלט "
תיבות ה תששכוונה היא לה "שש ערי המקלט"היה מפרש את הפסוק בדר� רמז ואומר שב מאפטהמאפטהמאפטהמאפטה" " " " אוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראל""""ה

, על ידי קבלת עול מלכות שמי�ש, ללמדנו, "אחד' לקינו ה!א' שמע ישראל ה ":קריאת שמעשל  הראשו� שבפסוק
עליה� תתנו ו": המש� הפסוקעל ו. צרה ומצוקהמכל למצוא מקלט בטוח יכול האד� , המרומזת בקריאת שמע

 את אהבתו", קריאת שמעל שה הראשונה ושתי� תיבות שבפרשארבעי� הכוונה היא לאומר ש, "ארבעי� ושתי� עיר
בה� מצא יו, עבודת הבוראבעצמו את בצר שבה� יכול האד� לחזק ול" על מזוזות בית� ובשערי�.... לוקי�!א' ה

  ) ממעיינות הנצח(                    . המקלט משט# המי� הזדוני� של העול� הז
  

  )כה' להבמדבר ( "קדשעד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן ה "
לרוצח בשגגה עד שתלה הכתוב את יציאתו של הרוצח בשגגה מעיר המקלט במותו הכה� הגדול  מותמה הקשר בי� 

אומר האברבנאל שדבר כזה כמו מותו של הכה� הגדול הוא אירוע מכונ� ומזעזע את כל הע� ? של הכה� הגדול
לאור האירוע של מות הכה�  , ממנו חושש הרוצח בשגגה,שג� גואל הד�תכ� וי , לתשובה את הע�עוררומסוגל ל
מכיו� שהוא , ו לנקו� באיש שהרג את קרובו בשוגג# אותדוח הש בקרבו את יצר הנקמהוכביתבונ� בנפשו והגדול י

 הוא מתנח� על מות קרובו �כלו, לא חסי� מ� המיתה, שנמשח בשמ� המשחהזה , נוכח לראות שאפילו הכה� הגדול
  . רשאי לשוב לביתווזו הסיבה שהרוצח בשגגה , קמהומוותר על הנ

  

   )כח' במדבר לה(" כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל"
,  וא� יצא יש רשות לגואל הד� להורגו, רוצח בשגגה שנס אל עיר המקלט חייב להישאר ש� ואסור לו לצאת מש�

בכל , "כל ישראל צריכי� לו" הרוצח הוא אחד שאפילו אפילו א� יצא הרוצח לדבר מצוה או :)מכות יא(ל "ואמרו חז
?  לצאת מעיר המקלט"כל ישראל צריכי� לו"מדוע לא מתירי� לרוצח ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מקשה ה. זאת אסור לו לצאת

 את הרוצח שכל ההורגלהוציא תקנה די� הגדול ההמל� ובית הלוא יש כוח ביד ? מה החשש שמא יפגע בו גואל הד�
שהחשש הוא לא מפני גואל הד� שמא " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר" ה. רו לו לצאת מעיר המקלטויתי, ייהרגהחשוב הזה 

 כדי שלא לשוב אל עיר גרו� לכ� שימות הכה� הגדולשמא כשיצא יאלא החשש הוא מפני הרוצח , ימית את הרוצח
  ."כה� הגדול ואחרי מות ה...ישבכי בעיר מקלטו ":  הכתובלכ� אמר . סכנה לנפש הכה� הגדולמהווה והוא , מקלטה
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