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

 

 
    (א' במדבר לג" )אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן"

רבה ועצמה שבו הראו מה  עשו ביציאת מצריםמה שא ישבכולם ה הוהגדולנה של ישראל הזכות הראשושאין ספק 
לא כאשר אמר להם משה לצאת ממצרים הם , שהרי. עד אין קץ, טחונם בקונםיבגודל ו ה"קבנתם בומאד אמהיתה 

אל המדבר אשר מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש ', א כגן היאשר ה ,אמרו אדונינו משה איכה נצא מארץ מצרים'
אין לחם ואין , וגם בדרך אשר אנו הולכים עד בואנו שמה. ולא מקום זרע ותאנה. בו כקורת בית הבד עד אין מספר

מה נעשה לחולים ולעוברות ולמניקות , ואם הבחורים ובריאים יסבלו. אם משארות בצק על שכמנוכי , צידה לדרך
'? נוה שהכינות להצידאיה 'אלו ולא הם גם . 'ולעוללים ויונקים הצריכים דברים זכים ודקים וטובים להשיב נפש

זכרתי לך " אומרת ישראל וא ומשבח מפארה "קבל שה"זחאמרו על זה ו. משה ואהרן יטחון רב אחרייצאו בבלא א
אלה "הקדוש הפסוק שלפנינו " אלשיך"לפי ה. (ב' בירמיה " )לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה... חסד נעוריך

אלה כאומר , כל המסעותאת  תכולל נההזכות הראשו. של ישראל זכותם וצערםאת  ריזכלהא ב, "מסעי בני ישראל
כך הם ש, "בני ישראל"קרא הראויים לשהם ו אהם הרות הללו זכות המסעשב, כלומר. מסעות של בני ישראלה

כארץ ' כגן ה"כמאמר הכתוב , כגן רוהיתה שה "אשר יצאו מארץ מצרים", בזכות והוא. בהיותם צדיקים נקראים
לא היה ו, דהיינו כולם, "לצבאותם"ולא יצאו בודדים אלא . לם במדברואל המסעות שהיו כ, (י 'בראשית יב)" מצרים

אבל ביד ישראל . בזכות משה ואהרן ה"הקביתן להם ימה שכלומר , "ביד משה ואהרן"כי אם מה שהיה  בידיהם דבר
 (. לט' שמות יב" )גם צדה לא עשו להםו"לא היה דבר שנאמר 

 

 (נג' במדבר לג" )את הארץ והורשתם"

אם לא תבערו אותם אבל  ,את הארץ לבניכם להורישיושבי הארץ אז תזכו את כאשר תבערו שרק  "ספורנו"אומר ה
 . ה לבניכםאות תכבשו את הארץ לא תזכו להוריששאף על פי אזי , מהארץ

 

 (נה' במדבר לג" )אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם והיה... לא תורישו ואם"

כאן אם יהיו אם כן מה המקום לשמחה " לשון שמחה הוא 'והיה'כל מקום שנאמר ":( מגילה י)ל "זהלוא אמרו ח
לומר שעצם זה שהותירו ולא הורישו את " והיה"הקדוש שכוונת הכתוב " אור החיים"משיב ה? בעיניהם" לשיכים"

 לשיכים" שיהיובכל זאת מבשר הכתוב , בהם לצורכיהםומתוך כוונה להשתמש רצון ושמחה יושבי הארץ מתוך 
בחלק מהארץ שלא הכוונה היא שלא רק שהם ימשיכו להחזיק , "אתכם על הארץ וצררו"ומה שנאמר " בעיניהם

מדהים ". )קומו צאו ממנו"ידרשו מכם ו, בום יושביאתם ושחלק שזכיתם בו על גם הם יצרו לכם אלא , זכיתם בו
  (כמה אקטואלי להיום

 

 (ב' במדבר לד" )הארץ אשר תפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה זאת"

נפילה בלשון חלוקת הארץ נקראת ש רבינו בחיימתרץ ? "תפול לכם" ,נפילהבלשון נקראת חלוקת הארץ מדוע 
לשון היא מוהנפילה , ('במדבר כו)" אך בגורל יחלק את הארץ"שנאמר , גורלידי ה עלמשום שחלוקה זו נעשתה 

ת אומוהשריהם של שבעה את ה "מלמד שהפיל הקב, "אשר תפול לכם"נאמר על הפסוק  ובמדרש". הפלת גורל"
 . 'ראה שאין בהם עוד כח'מהשמים וכפתם לפני משה ואמר לו 
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 (א' במדבר לג" )'ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה. ..אלה מסעי"
 שמזכיר  ישראללגנות בזה של בני ישראל הלוא יש המסעות כל מפרט משה את מדוע : נשאלת השאלה

 ו פירושב פואה אליעזר נחמןהרב שכתב על פי מה ן יהעניאת  "ודפני ד"בא "רבינו החידר יבמס, את חטאם
  כאשרש"ל "חזכשם שאמרו ואומר ש ,"היו אבותינו מתחילה עובדי עבודה זרה"ה קספעל השל פסח הגדה ל

 , של אדם שנפטרבגנותו  מספריםר שאכך כ, "שפתותיו דובבות בקבר, של אדם שנפטר אומרים שמועה מפיו
 עצם  כי, "שלשה מלכים אין להם חלק לעולם הבא"כן אמרו במשנה ול, יש לו כפרהבצער הזה מצטער והוא 

  .כפרה םה להוהומוהבושה שבו זה הדבר הפור יס
אם היינו מזכירים כיון ש, ולא מזכירים את שמם "ושם רשעים ירקב"נאמר מובן מדוע , א"רבינו החידאומר , לפי זה

ויכתוב "מה שנאמר נו היא והתשובה לשאלת .זהראויים לאינם הם ו, זה כפרהבהיה להם  ,לרעהפילו א ,שמםאת 
דור  תאם הם מוציאי ,ישראלה של קריאהו זו בספר התורההכתיבה השעל ידי , "עיהםסלמ משה את מוצאיהם

, של המסעות ה תכלית הכתיבהתהי וזו, םום יוטאתם יח להם תשמתכפרכיון , מאפלה לאורה ומיגון לשמחה המדבר
, "עיהםסלמ", אתם מן החטאצדהיינו הו ,"צאיהםואת מ" ,היהשל הכתיבה העיקר ש, "ב משהויכתו"שנאמר מה זה ו

, ישראלשל  םתוגנאת לא להזכיר את המסעות כדי ב וצה לכתרלא  משהש ,"'על פי ה"זה היה ו, תובמסע ושחטא
 . דם זמנםוק ממצריםו צאכיון שי ,"צאיהםולמ", כל זהלהם שאירע  מה, "ואלה מסעיהם"

 

 (א' במדבר לג" )'ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה"
 רש ובטחון גדול וו שבנ להשרישעל מנת , "'על פי ה", 'בשם הכאן נכתבו המסעות ש" צרור המור"אומר ה

 צופה ומביט עד "שהוא ה "משום שהקב. ולחזק ידים רפות הצרות העוברות עלינולמרות  בגאולה העתידה
 את כתב לכן ו. ההחזק תובפרט הגלות הרביעי ,עלינוהעתידות לעבור יות והגלאת כל ראה  "ורותסוף כל הד

 ה "שלא נתייאש והקב, שנעבור צרות רבות ורעות יפל עף אש להבטיחנו בטחון גדול וחזקהאלו כדי המסעות 
 . כמו שעשה ביציאת מצרים שהיו מעונים זה כמה שנים בעבודת פרך. נונו מגלותאות נו ויוציאה אותיחי
 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ "כן התחיל ואמר ול. מצרותםאותם  להציל שלח להם מושיע ה"בקוה

 עשו את כל המופתים לפני פרעה הם אלו שוכי עד עכשיו לא ידענו שמשה ואהרן . "מצרים ביד משה ואהרן
 יצאו ישראל בני כמו ששרמז בזה  אלא? שיצאו ביד משה ואהרןשכתב עד  להוציא את בני ישראל ממצרים

 ביד משה "נגאלו והם  הםלא היו ראויים לצאת ממצרים לפי מעשילפי מעשיהם הם שממצרים אף על פי 
 ובפרט בגאולה . להושיעםמושיע ה "הקביהיה בגאולות העתידות שישלח להם  ךכ. בזכותםדהיינו  "ואהרן

 .משיח בן דוד"ו "משיח בן יוסף"על יד שני משיחים  ויגאלהם הרביעית 
 

 ( כו' במדבר לה)" ואם יצא יצא הרוצח"
אין לי : "ל שבשום אופן אין רשות לרוצח בשגגה לצאת מעיר המקלט"מבאר שמפסוק זה למדו חז" חכמה משך"ה

ואם יצא "תלמוד לומר , כמו יואב בן צרויה שרבים צריכים לו ?(שלא יצא) לדבר מצוה מנין ,אלא לדבר הרשות
הרוצח מעיר המקלט ולכן לא יצא . (:מכות יא)" ואם הרגו אין לו דם, רשות ביד גואל הדם להרגו, שאפילו כן, "יצא

  .גואל הדםעל ידי  שמא יהרג, סכנת נפשותשל ספק המפני 
 

 ( דל' הבמדבר ל)" שוכן בתוך בני ישראל' אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה"
שוכן  'כי אני ה"מר אמדוע חזר ו, "״אשר אני שוכן בתוכה: אם נאמר, יא מדוע הכפילות בפסוקנשאלת ההשאלה ה

עושים את  ינםבארץ ואיושבים שכאשר בני ישראל שמעתי מבארים שכפילות זו זה באה ללמדנו  ?"בתוך בני ישראל
לכן חזר , חשיבותערך עצמי ושום שמירת התורה אין לה  ללאארץ ישראל ישיבה בכי , ארץשוכן באינו הוא ', ן הרצו

 .בני ישראל תלויה במעשיהם כלומר עיקר השראת השכינה בתוך, "שוכן בתוך בני ישראל 'כי אני ה"ואמר הכתוב 
 

   (ג' במדבר לו) "נחלתן יגרע אבתינו מטה ומנחלת ...יגרע נחלתנו רלוומג... נחלתן ונגרעה"

מנחלת מטה " ,"ומגורל נחלתן יגרע", "ונגרעה נחלתן" :"ונגרע"העניין פעמים  שושלצריך להבין מדוע מוזכר 
לפי חלקים שהת כנגד שלשיא השלוש פעמים " ונגרע"עניין הזכרת הש "פנים יפות"מתרץ ה? "אבותינו יגרע נחלתן

על חלק  .דהיינו הנחלה שירשו מאביהן "ונגרעה נחלתן" אמרנ צלפחדשל חלק העל . נטלו בנות צלפחד, המדרש
, בכורההועל חלק  ,דהיינו נחלה שהיה לנו לירש, "מגורל נחלתינו יגרע" אמרנשנטלו בנכסי חפר בתוך אחי אביהם 

לו נתן חפר שהוא כאיאין להם טענה , "לתת לו פי שנים"דכתיב מתנה ת נקראבכורה ה (:נבבכורות )ל "חזשלפי 
, א לאחר היובליהטענה ה ןכם א, ביובל בכורה אינו חוזרהמתנה חוזרת ביובל וחלק שע ושידאלא  ,מתנה לאיש אחר

 ". ומנחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן... ואם יהיה יובל"ו אמרוזה מה ש
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