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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

 

 
 (כ' במדבר ח)" משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ויעש"

אשר צוה  ככל", כבוס הבגדים והקרבן, ן הגלוחיעניב יםילוכוונת הכתוב לומר שמשה ואהרן עזרו ל" ספורנו"לפי ה
הזדרזו לעשות ישראל , "עשו להם בני ישראל כן", שיעשו ללויםלמשה שיצוה ' הכמו שצוה , "את משה ללוים' ה

 . רצון קונםלעשות את כדי עבורם וזאת 
 

 (יט' במדבר ט" )על המשכן הענן יךובהאר"
, "או יומם ולילה" אמרנש, בבקרהיו ם במדבר יהתום וחנייהשכל נסיעותישראל ם ע' חסד המדגיש את  יירבינו בח

לת נסיעתם היתה יתחשלו אמר כן היה במשמע יאבל א, סדר בראשיתי פכ "או לילה ויום"שהרי היה על הכתוב לומר 
ה "כיון שהקב, נסיעתם בלילהתחילת תהיה ואחריו שיום הן בלילה ווכשיהענן שזה דבר הכומעולם לא אירע , בלילה

 .ביוםקא ודולת נסיעתם וחנייתם לעולם בלילה אלא יתחשתהיה ם את הע להטריחלא רצה 
 

 (כט' במדבר י" )ן רעואל המדיניבויאמר משה לחובב "
 , למרות שהיו לו שבע שמות "יתרו"הלוא בכל המקרא נקרא חותנו של משה , "ראש דוד"ב א"החידשואל רבינו 

 שחיבב אתמשום  "חובב"א רקמדרש שנאמרו באמנם , "רעואל" "חובב"בשמות אן אם כך מדוע מכונה הוא כ
קדים מספר ומ? לכאןאלו השמות ה שנישל קשר האך מה , ל-רעו של אמשום שהיה  "רעואל"ונקרא , התורה

חכמה כחכמת  אין"ו, "אין תורה כתורת ארץ ישראל"ו, "מחכים אוירא דארץ ישראל"ע שידו. ל"עובדות ידועות מחז
בכלל קדושות ארץ : "במדרש ז״לחאמרו כמו ש, שכינהההשראת מקום היא ישראל  ארץשגם ידוע ו, "ראלארץ יש

ישראל חטאו  אם יחטא איש בארץלפי זה יוצא שו, "השכינה ועבר הירדן אינו כשר לבית, לבית השכינה כנען כשר
על סמך הקדמות  ."הרבים אין חטא בא על ידו כל המזכה את"שגם שנינו ו, מלך שחטא בפלטין שלכיון יותר חמור 

היה שו "רעואל", שחיבב את התורה ,"ויאמר משה לחובב. "ותשובת יתרו א את דברי משה"חידה אלו מסביר רבינו
, ל-אה ער "רעואל" נקראהיית וכן , "חובב" שםברא קנמאחר שאתה מחבב את התורה ו כלומר, ל-רעו של א

 ,י הטבההמבחינתך זו, "והטבנו לך לכה אתנו", מחכיםשם האויר ולהים -הא ושם נגל, "נוסעים אנחנו אל המקום"
, "המקום נוסעים אנחנו אל"שאמר  וזה, גורם להחכים כי המקום, להביאך עד הלום ,התורהאת מחבב  אתהשהרי 

מבוקשך בתורה את שתמצא  "והטבנו לך", מצד המקום עצמוהוא שכינה הוהשראת  תורההבנת ההגורם לשכלומר 
כי אל "הוא טעמו ו, "לא אלך"יתרו משיב למשה  בלא. על כך יעידו "רעואל"ו "חובב"אלו שמות ו, שכינהוהשראת 

אנכי  וירא, ילחטוא מצד ארצי ומולדתאותי והטבע מחייב  ,םישהם גוי ,"ואל מולדתי", שאני מארץ טמאה ,"ארצי
 ת השכינהובהי, כלומר" ידעת חנותנו במדבר ויאמר משה אל נא תעזוב אותנו כי על כן" .לחטוא בפלטין של מלך

כל "ל ש"אמרו חזו, בתורה עינינואת תאיר אתה בבואך לארץ ישראל ו ,יםילעינ ועמנו נשפע עליך שפע והיית לנ
 והיה", א לשון שמחההו "והיה"כי , יש לך לשמוח "היה כי תלך עמנוו". "ועל יד בא המזכה את הרבים אין חטא

שיושפע גם עליך  "והטבנו לך", מצד המקוםקדושה של שפע  חול עלינויש "הטוב ההוא אשר ייטיב ה׳ עמנו
  .הבאמצעותנו שפע קדוש
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 (ג' במדבר ח)" את משה 'הויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה "
שהמשימה  אהרןאמר לנאמר שמשה לפני ש" ןויעש כן אהר"ומיד נאמר " ןל אהרדבר א"בפסוק הקודם נאמר 

די לפני שצווה על ימעצמו שאהרן עשה זאת לומר לפי זה אפשר  ,הקדוש "אלשיך"אומר ה, לכאורה .מוטלת עליו
מבלי אהרון ומהיכן למד . עדיין אותווה יגם שמשה לא צה, "את משה' צוה הכאשר "מדעתו הבין אהרן כי  .משה

רק , זהב בלי חבור חתיכות זהב זה לזהשמהמעשה אשר היה , "וזה מעשה המנורה"למד זאת מהכתוב א וה? יוגד לו
אם בין ו, אחד מהאיבריםא ישה ,"ירכה"אם בין . "מקשה זהב"כאת קורנס על ידי ה תזהב אחחתיכת היה הכל 

 .ל את פי משהושאלומתוך זה לא הוצרך אהרן להמתין . הכל היה על יד קורנס, א מלאכה דקהישה "פרחה"
 

 (לג' במדבר י)" ימים שלשת דרך לפניהם נסע 'ה ברית וארון ימים שלשת דרך 'ה מהר ויסעו"

" פנים יפות"מבואר ב', המעלה שהיה להם בהר הדהיינו שנפלו מ' שסרו מאחרי ה .(שבת קטז)בגמרא ל "חזמרו א
שים יחממעלה אחת מבכל יום בני ישראל עלו  ,באייר 'כעד  ,בניסן' א, שהוקם המשכןיום משעברו יום ה שיםיבחמש

מתן יציאת מצרים עד חמישים היום משהיה בהתהליך כמו שים וזה יבאייר הגיעו לשער החמ' מעלות הקדושה ובכ
כי לא אעלה " 'אמר לו הר שאכשמשה על פי בקשתו של  ם בדרךהשכינה הולכת עמשתהיה זכו י דל יוע, תורה

הם ' מהר השנסעו  יואחר ."אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה"ואמר משה , (ג 'שמות לג)" פן אכלך בדרך... בקרבך
לכך הוצרכה השכינה להרחיק מהם דרך שלשת ימים כדי שיוכלו ', ה להם בהר התמעלה שהיהירדו בשלשה ימים מ

' ותבער בם אש ה"ב וכת ןלכ, וכשנחה השכינה והם התחילו להתקרב לא היו יכולים לסבול, הקדושהאת לסבול 
 . מקום השכינה לאתקרב ההיינו באותו קצה שד "ותאכל בקצה המחנה

 

 (לו' יבמדבר )" רבבות אלפי ישראל 'שובה ה ובנוחה יאמר"

 (מדרש" )כשהיו ישראל נוסעים אלפים וחונים רבבות, מגיד הכתוב-"ובנוחה יאמר"
בעת רק , נראה אדרבא, "משך חכמה"אומר ה. בזמן המסעות םנראה שבני ישראל היו מתרבי ,לפי המדרש ,לכאורה
כל זמן שארון ושכינה "ל "חזו אמרשוזה לפי מה , נאסרו בתשמישהם בנסיעתם אבל , טתםימאת שמשו הם חנייתם 

 (:עירובין סג) "שלא במקומם אסורים בתשמיש
 

 (ה' במדבר יא" )זכרנו את הדגה"

אפילו ם אות םמזיקיהללו המקררים הדברים אמרו שבמצרים לא היו שיר את טענת בני ישראל בסמ" כלי יקר"ה
שום לנו  הזיקפרים ורבים ולא מכל מקום היינו ות ומניקות עוברמשהם קשים לף על פי החציר והשומים והבצלים א

ותה את אאין לנו כבר כי  ,"נו יבשהועתה נפש" ,נשיםאם באנשים ובין אם בתולדה בין דבר מהדברים הפוגעים ב
ולכן הוא אינו ובכבד קיבה נבלע באברים ואינו מתבשל באבל המן  "עינינובלתי אל המן "הזרע  ה אתהמרב ליחותה

את מרבה דווקא  שהואלומר לך  "והמן כזרע"מר וואהגמור פך ייד על ההעבא לההפסוק אלא ש .התולדהמרבה את 
מו וטע"אמרו שהמן גורם יבשות לפי שאין בו לחלוחית והכתוב אומר ם ה .התולדהדברים המסייעים אל המוהזרע 

 . היבשותמפך הילחלוחית וזה היש בו דהיינו  "כטעם לשד השמן
 

 (כח' יאבמדבר ) "אדני משה כלאם"

, יצבים עמו באהל מועדימתלת אותה תלהרוח אשר עליו ול מיאצלה' הו אשר ציוה אותאת מר לבני ישראל ואמשה 
הרי הם  ,מכלל הנאצליםם שהם עצמאת עושים בכל זאת הם ומועד אהל לא יצאו אל ש ,אלדד ומידד, והנה אלה
יהושע חשש כי , "כלאם" משהאמר ללדברי יהושע ש, ן"הרמבאומר , זה הטעם. משה דבריאת כממרים נחשבים 

משה אבל . בבית הכלא כאיש משוגע ומתנבאאותם ם ילשם צריכילכן ו, םת בהרוח שקר בפיהם או רוח רעה מבעתש
שאני י בלרוחו את נתן עליהם ' השהרי , "את רוחו עליהם' נביאים כי יתן ה' ומי יתן כל עם ה" תנותו השיבובענו

המנהג ש נראהל "חזואומר שמדברי זוית נוספת ן "מוסיף הרמב. ומי יתן ויהיה זה בכל העם, הרוח שעלימ אצילא
אחריו כתלמידיו והם עליהם ללכת  אלא, נביא גדול ממנושיש שלא יתנבא אדם בעתידות במקום היה בישראל 
משה אלא ש. רה הלכה לפני רבומוכיון שהיה להם דין של , "כלאם"למשה  עלכן אמר יהוש. "בני הנביאים"נקראים 

 . ה ושמח בכךוחל על כבודו ומתאוומהוא הוא הרב ושאמר 
 

 (ז' במדבר יב" )בכל ביתי נאמן הוא"
פרש ממנה ו "כי אשה כושית לקח"על מה שאמרו מרים ואהרן להשיב להכתוב שלפנינו בא ש "צרור המור"אומר ה

בכל ביתי נאמן "משה אלא  ,כמותכםאין הוא , "לא כן עבדי משה"אמר בא הכתוב וזה  לע. כן ום לא עשהלמרות ש
הוא מתדבק בשכינה שאחר מ צריך אשה אחרתן הוא ואי, "בעל אשה הוא"הרי ש אחר שהוא בעל הביתמו. "הוא

לא מאסתים ולא געלתים " הכתוב מראמכ, בגלותם צבת עמו ועם ישראליוהיא האשה הנ. "'אשה יראת ה"הנקראת 
 ? "מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה"ם כן וא. "בכל ביתי נאמן הוא"וזהו . כתיב "לכלתם" "לכלתם
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