
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )א' במדבר לג("  בני ישראלאלה מסעי"
 לא תאמר  לא תאמר  לא תאמר  לא תאמר ,,,, במדבר במדבר במדבר במדברי שגזר עליה� לטלטל� ולהניע�י שגזר עליה� לטלטל� ולהניע�י שגזר עליה� לטלטל� ולהניע�י שגזר עליה� לטלטל� ולהניע�פפפפל ל ל ל עעעע� � � � שאשאשאשא, , , ,  להודיע חסדיו של מקו� להודיע חסדיו של מקו� להודיע חסדיו של מקו� להודיע חסדיו של מקו�????למה נכתבו המסעות הללולמה נכתבו המסעות הללולמה נכתבו המסעות הללולמה נכתבו המסעות הללו""""

 אי� כא� אלא ארבעי� ושתי�  אי� כא� אלא ארבעי� ושתי�  אי� כא� אלא ארבעי� ושתי�  אי� כא� אלא ארבעי� ושתי� שהרישהרישהרישהרי, , , ,  ממסע למסע כל ארבעי� שנה ולא היתה לה� מנוחה ממסע למסע כל ארבעי� שנה ולא היתה לה� מנוחה ממסע למסע כל ארבעי� שנה ולא היתה לה� מנוחה ממסע למסע כל ארבעי� שנה ולא היתה לה� מנוחה����ומטולטליומטולטליומטולטליומטולטלישהיו נעי� שהיו נעי� שהיו נעי� שהיו נעי� 
משנסעו מרעמסס עד שבאו משנסעו מרעמסס עד שבאו משנסעו מרעמסס עד שבאו משנסעו מרעמסס עד שבאו , , , ,  ראשונה קוד� גזירה ראשונה קוד� גזירה ראשונה קוד� גזירה ראשונה קוד� גזירהבשנהבשנהבשנהבשנהשכול� היו שכול� היו שכול� היו שכול� היו ) ) ) ) מסעותמסעותמסעותמסעות((((ארבע עשרה ארבע עשרה ארבע עשרה ארבע עשרה צא מה� צא מה� צא מה� צא מה� , , , , מסעותמסעותמסעותמסעות
 נמצא  נמצא  נמצא  נמצא הארבעי�הארבעי�הארבעי�הארבעי� ההר עד ערבות מואב בשנת  ההר עד ערבות מואב בשנת  ההר עד ערבות מואב בשנת  ההר עד ערבות מואב בשנת  שהיו לאחר מיתת אהר� מהר שהיו לאחר מיתת אהר� מהר שהיו לאחר מיתת אהר� מהר שהיו לאחר מיתת אהר� מהרמסעותמסעותמסעותמסעותשמונה שמונה שמונה שמונה ועוד הוצא מש� ועוד הוצא מש� ועוד הוצא מש� ועוד הוצא מש� ... ... ... ... לרתמהלרתמהלרתמהלרתמה

                ))))מיסודו של רבי משה הדרש�מיסודו של רבי משה הדרש�מיסודו של רבי משה הדרש�מיסודו של רבי משה הדרש�י י י י """"רשרשרשרש" (" (" (" (מסעותמסעותמסעותמסעותשכל שמנה ושלשי� שנה לא נסעו אלא עשרי� שכל שמנה ושלשי� שנה לא נסעו אלא עשרי� שכל שמנה ושלשי� שנה לא נסעו אלא עשרי� שכל שמנה ושלשי� שנה לא נסעו אלא עשרי� 
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���במורהבמורהבמורהבמורה" ב����""""הרמבהרמבהרמבהרמב מוסי� טע� נוס� לשאלה מדוע הוזכרו שוב כל המסעות שנסעו בני ישראל במדבר על פי 

נעשושהנסי� והאותות , שהרי לדור המדבר, גדול מאדהוא צור"  ות המסעתהזכרבהצור" שמסביר ש)  נ'ג( "הנבוכי�הנבוכי�הנבוכי�הנבוכי�
הללו נודעי� לבני ישראל על ידי דברי� הבעתיד יהיו ה ש"צפה הקבא" , י� וראו אות� בחוש יו� יו�היו אמיתילה� 

 עמידת ישראל ,י�אותות התורה ונפלאותיה העצומומי שלא חווה את הניסי� בעצמו עלול לא להאמי� בכל , שמיעה
ה� ואי� בני אד� מישוב י� רחוקשמקומות ג� שהמסעות היו בו, המ� בכל יו�של ת ומציאה ו,במדבר ארבעי� שנה

שברבות הימי� ידע הבורא , )ה' במדבר כ(" לא מקו� זרע ותאנה וגפ� ורמו�: "שנאמרלבני אד�  למחיה טבעימקו� 
� למקו� מקרוב ות המדבר כי המדבר הזה היה שבני ישראל שרדו את תלאויחשבו , לאותות אלולא יאמינו השומעי� 

או מקומות אשר יהיה ש� חריש , כמו המדברות אשר ישכנו ש� בני ערב היו�, ש�חיי� הישוב מקו� אשר בני אד� 
רחיק מלבות על מנת לה, לכ�. או יש ש� עשבי� וצמחי� למאכל בני אד� ושיהיה במקומות הה� בורות מי�, וקציר

דורות הבאי� הכדי שיראו , המסעותציוה את משה לרשו� את  האותות תחזק אלו, האלההמחשבות את אד� הבני 
  .  ארבעי� שנהללובמקומות הישראל עמדו בני כיצד  י�האותות הגדולאת וידעו 

  

  )מט' במדבר לג(" ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים"
בפסוק ז ודבר זה רמש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה. ): יחאש השנהר( "�יקל$שקולה מיתת הצדיקי� כשריפת בית א: "ל"זו חרמא

ישראל מאר%  וימת ש� בשנת הארבעי� לצאת בני: לפנינו כי ידוע שלפי הכתוב אהר� מת בראש חודש אב שנאמר
ינו והוקבע לבכיה לדורות מזמ� קל$א זה ג� החודש בו נשר� בית )לח' במדבר לג("  לחדשבאחדמצרי� בחדש החמישי 

 רמוז הזכ" ו, שקולי� לכ� נזדמנו בחודש אחד המקרי� שארעו בחודש הזה ה� ששני מנת להראות על, המרגלי�
": כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי� ה , הוא לשו� ארז"אבל השיטי�"ו,  הוא לשו� שממה וחורב� הבית,"מבית הישימות: "בפסוק

 וחבור שני קצוות אלו ,ונזדמנו שניה� לפונדק אחד, ורמז אל הזמ� שנתאבלו בו על הצדיק שנמשל לשטה וארז"
לות על נפש הצדיק והקצה השני היה היה מרגיש אבל השיטי� דהיינו האבמורה ששקולי� המה כאילו הקצה האחד 

  ". מרגיש בצער בית הישימות
  

   )כה' במדבר לה("  בה עד מות הכהן הגדולוישב"
ומתר% לפי המדרש שאומר ?  גדולתו של כה�ו במהרוצח בשגגהכפרתו של את תלה הכתוב מדוע , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל 

עו� היא  היאוהר, לא בקשהוא  דורו ובני לבקש רחמי� על  הכה�לעכפר על כל ישראל והיה שתפקיד הכה� הוא ל
נרצח הנחמה לקרובו של היא גדול הכה� השמיתתו של  הוא רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייתרו% נוס� שאומר . הרציחה שאירע בימיו

  . ת דמו של הנרצחחשבו לנקו� אשלא יח� לבבו ולא יעד 
  

  

  348 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדעלו� מעלו� מעלו� מעלו� מהההה
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב  ד "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז   ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"רהמרן ה

 



 

  )ב' במדבר לג("  מסעיהם למוצאיהםואלה 'פי ה מוצאיהם למסעיהם על ויכתב משה את"
 את: "בתחילה כותב משה ,המקו� שנסעו ממנואת  ומקו� שיצאו אליומפרט את הב וכתשה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

ובהמש" , טובהוא  ממנו שנסעובתכלית הרוע והמקו� הוא  לפעמי� המקו� שיצאו אליו  כי,"מוצאיה� למסעיה�
מעיר . לציי� שהמקו� שנסעו ממנו הוא הרע והמקו� שאליו הגיעו הוא הטוב, " מסעיה� למוצאיה�ואלה: "נאמר

שידעו את  שהיה לצאת ממקו� אל מקו� בלי ות המסעני�לספר על מעלת בני ישראל שכל עבא ב וכתשה, "ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה
כ� נכתב בכל אחד ל, בני ישראל מהמסעותקשה מאד ובכל זה לא נמנעו למרות שחוסר הידיעה הזה הוא , היעד

  . כל אחד מה� קשההיה כי המסע והחניה . במקו� פלוני"ויחנו" ממקו� פלוני "ויסעו" מסעותמה
  

  )ד- ג'לגבמדבר ( "מקברים ריםצים ומצריד רמה לעיני מבאו בני ישראל צי"
ש� ב י�איבמראיתי  ?המסעות של בני ישראלבאמצע תיאור  "מצרי� מקברי�"מציי� הכתוב שמדוע להבי� צרי" 

ביד רמה לעיני  בני ישראליצאו "לפני כ� נאמר הוא הטע� למה ש ,"מצרי� מקברי�ו" ,ציו� זהש "אהבת דודאהבת דודאהבת דודאהבת דוד"
על מנת  צאו מבית�י המצרי� לככלומר  )ל' שמות יב( "אי� בית אשר אי� ש� מתכי ": מה שנאמרלפי וזאת  ."מצרי�

   .ולא מחו בה� על יציאת�על יד� שעוברי� בני ישראל ול� ראו את וכ, לקבור את מתיה�
  

  )נב-נא' שמות לג(" משכיותם ואבדתם את כל... כנען והורשתם רים את הירדן אל ארץבכי אתם עו"
 יה נכנסהו ינא� משה רבש )ערכי�(ל "ו מרמז על מה שאמרו חזשהפסוק שלפנינ" קדומי�קדומי�קדומי�קדומי� נחלנחלנחלנחל" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 

על כ" וכתב ,  גולי�ישראלבני היו נחרב הבית ולא היה וא� כ� לא  ,עבודה זרה של יצראת הלאר% ישראל היה מבטל 
המתהפכת ואת הט החרב לאת סיר מהיה ו, ישראל היה הול" לג� עד� האר%  לאר%סהיה נכנו ינא� משה רבש הרמ&עהרמ&עהרמ&עהרמ&ע

ה אד� הראשו� עד� האר% כמו שהי ישראל לג�את בני  סוהיה מכני,  שעומדי� בפתחו של ג� העד�והכרובי�
 א� היההיו מיותרי� כי הגוי� וכיוצא בה�  תשהורזרה ו על עבודההללו הציווי� ואזהרות כל מכ" שצא וי .כשנברא

נכנסי� היו עבודה זרה ושל  יצרהבציווי� אלו משו� שלא היה לה� את  "רוו לאר% ישראל לא היה צינ משה רבסנכנ
�היות כלומר , "� עוברי� את הירד�את כי" :רמוז בפסוקזה כ" ו. עד� בגו� ונפש כאד� הראשו� בעת יצירתו לג

 "ואבדת�" ,"והורשת�" : הללוהאזהרותנאל% אני לצוות אתכ� בכל כ� ל, "אני"ולא את הירד�   עוברי�"את�"ש
  .כל אלולא היה צרי" לאתכ�  סנכנהייתי אבל א� אני , וכיוצא בה�

  

   )כו' במדבר לה(" ואם יצא יצא הרוצח"
אי� לי : "ל שבשו� אופ� אי� רשות לרוצח בשגגה לצאת מעיר המקלט"מבאר שמפסוק זה למדו חז" מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"ה

וא� יצא "תלמוד לומר ,  כמו יואב ב� צרויה שרבי� צריכי� לו?)שלא יצא (לדבר מצוה מני�, אלא לדבר הרשות
הרוצח מעיר המקלט ולכ� לא יצא . ):מכות יא(" וא� הרגו אי� לו ד�,  הד� להרגורשות ביד גואל, שאפילו כ�, "יצא

   .גואל הד� על ידי שמא יהרג, סכנת נפשותשל ספק המפני 
  

   )דל' הלבמדבר (" י ישראלשוכן בתוך בנ' אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה"
 שוכ� 'כי אני ה"מר אומדוע חזר , "אשר אני שוכ� בתוכה& :נאמרא� , יא מדוע הכפילות בפסוקנשאלת הההשאלה 

את  עושי� ינ�אבאר% ויושבי� בני ישראל שכאשר ה ללמדנו זה באכפילות זו תי מבארי� ששמע ?"בתו" בני ישראל
לכ� חזר , חשיבותער" עצמי ושו�  שמירת התורה אי� לה ללאאר% ישראל ה בישיב כי, אר%שוכ� באינו הוא  ,'� הרצו

  .עיקר השראת השכינה בתו" בני ישראל תלויה במעשיה�כלומר , " שוכ� בתו" בני ישראל'כי אני ה"ואמר הכתוב 
  

  )י' במדבר לו(" את משה כן עשו'  צוה הכאשר"
" כלל בדרש,  של הכתובי�סדר הרגילמדוע שינה הכתוב את סדר הכתוב בשונה מה, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
, הכתוב את הציוויכא� הקדי� אילו ו, "' הצוהכאשר "מר ו ואחר כ" א,"ויעש משה", המעשההכתוב את מקדי� 

ינשא לכל ה ל�והתיר להה נת� לבנות צלפחד יתרו� ומעלה "ומתר% שהקב? "כ� עשו"ואחר כ" אמר , "'צוה הכאשר "
 לכלל בנות והוציא� מכלל מצוה הכללית) ו' במדבר לו(" לטוב בעיניה� תהיינה לנשי�: " מכל שבט שנאמראד�

� הכתובבא ) ז' במדבר לו(" לא תיסוב נחלה ממטה למטה"כדי ש, ישראל היורשות נחלה שצריכות להינשא לבני שבט
�הבחירה בידלמרות שהיתה להודיענו ש , �.  להינשא לבני שבט�ישראלכל בנות ל' עשו אלא כמצות הה� א� על פי כ

פי ההיתר ולא כבנות צלפחד , "כ� עשו", לבנות ישראלמצוה הכללית דהיינו ה, "'הכאשר צוה ": וזוהי כוונת הכתוב
ספר את נשמע שההודעה באה להיה , "' ה צוהכאשר... ויעשו בנות צלפחד: "הכתובוא� היה אומר . שנת� לה�

ואחר כ" הודעת , "'כאשר צוה ה" בתחילהאומרו באבל , לפי ההיתר המיוחד לה� "'כאשר צוה ה", המעשה שעשו
  . מצוה הכלליתל" והפאת ההיתר הלשלול בא זה , המעשה
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


