
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ֵמאָ֣  ואה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 ב) ' לבמדבר ( "וידבר משה אל ראשי המטות"

"צו את בני פרשת  ר כךואח" המדברת על מינוי מנהיג לעם, יפקוד ה'"סמיכות הפרשיות " מסביר את פנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותה"
שלש ש :)סנהדרין כ(חז"ל על פי מה שאמרו , כאן "וידבר משה אל ראשי המטות"ו ,קרבנותישראל" המדברת בעניין ה

. ושלוש מצוות עמלקאת זכר ת ומחאת בית המקדש ולולבנות  ,למנות עליהם מלך :לארץ םנצטוו ישראל בכניסתמצות 
ולא "משה ו שאמר כי ראש אחד לכולם כמאתו הן בבחינת שלושה אבות. כי מנוי מלך מטרתו היא לאחד את העם, 

ית בנין ב". אברהם"אהבה הוא בחינת ו, וידוע כי אחדות )יז 'כז" (במדבר תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה
" (דברים יב' עולתיכם וזבחיכםוהיה המקום אשר יבחר ה' שמה תביאו "שנאמר המקדש מטרתו להקריב קרבנות כמו 

שם מטרתה היא להשלים את עמלק זכר מחיית . נפשו לה'את שמסר  "יצחק"ן הקרבנות הוא בחינת יענישוידוע  יא)
מניית של ן ישהוא עני "להי הרוחות לכל בשר-יפקוד ה' א"אמר משה בתחילה  ןלכ". יעקב"א בחינת יסא וההכאת וה' 

ה מציבור, והסדר קרבנות משה את אמר להם ר כך אח) יח 'יהושע א" (כל אשר ימרה את פיך יומת"המלך, כדכתיב 
וידר ישראל נדר לאמר בעמלק, שעליו נאמר "שמדובר חז"ל מרו וא " (במדבר כא' ב) וישמע הכנעני מלך ערד"ב וכתש

קיבלו עליהם ישראל , ופירש הרמב"ן ש)ב 'א(במדבר ככתיב " אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם
שהם ראשי צבאות ישראל  "אל ראשי המטותאמר "שהו יחרימו את ערי העמלק, זהם שיכנסו לארץ לאחר בנדר שמיד 

 . עמלק זכריים את נדרם שהוא מחיית שיקבלו עליהם לקאמר להם 
 

 " (במדבר לא' יז)אשה יודעת איש למשכב זכר הרגו וכל"
נשאלת השאלה, מניין לפקודי החיל לדעת האם האשה ו "אשה יודעת איש כלמשה דורש מפקודי החיל להרוג "

 אשה "יודעתותן לפני הציץ ואותה חז"ל שעל מנת לדעת זאת היו מעבירים אדרשו "יודעת איש" או לא? אכן 
רבינו רבינו רבינו רבינו מציין . " (יבמות ס:)הדרוקןרה יסימן לעבמתאים למה שאמרו חז"ל " היו פניה מוריקות, וזה ",איש
היו בודקים בנות ישראל שהבדיקה הזאת על ידי הציץ על מנת להרוג היא רק לנשות הגויים, אבל את  בחייבחייבחייבחיי

ארבע מאות  גלעדוימצאו מיושבי יבש " ס:) על הפסוקיבמות מרא (גז"ל בחדרשו מו ש, כעל ידי חביות יין
מניין ידעו שהן בתולות? , ושואלים גם שם), ' יב(שופטים כא"  נערה בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר

. בתולה אין ריחה נודףוהנודף, היה ריחה  ,בעולהמי שעל פי חביות של יין, אותן  הושיבווהתשובה היא ש
ושואלים בגמרא, מדוע לא העבירו אותן לפני הציץ כפי שעשו לבנות מדין? והתשובה היא שעל הציץ נאמר 

. אך אם כך, לרצון ולא לפורענותכלומר הציץ הוא ), ' לח(שמות כח "והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה'"
שמשמעותו ש"להם", לבני ישראל,  ,מדוע בדקו בעזרת הציץ את בנות מדין? התשובה היא שכתוב "לרצון להם"

 . אפילו לפורענותגויים הציץ הוא רצון ולא לפורענות, אבל להוא ל
 

 לו) במדבר לא' (" ותהי המחצה חלק היצאים בצבא"
 אתהוצרך לפרט זשהכתוב  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמדוע צריך היה לפרט כל כך כמה היה מחצת השלל ומה היה המכס ממנו? מסביר 

חצו אותו אחר עד שמנו אותו ו ,המלקוח הזהאת מהיום שלקחו הנס הגדול שקרה שם, שלנו על הודיע על מנת ל
אחד מכל המקנה הגדול אפילו לא מת , כל הזמן הזה ו לאלעזר הכהןאות המכס ונתנואת הפרישו ממנו לבסוף ולשניים 
 . במחצת העדה ללויםך היה גם הזה. וכ

 

 760 מס  עלון בס"ד

    לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :    יוסדיוסדיוסדיוסדהעלון מהעלון מהעלון מהעלון מ
 חביבה בנימין בת גורג'יה ז"ל                       ז"ל צחק בנימין בר שוריןי        ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז      נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג        תשס"הנלב"ע יג' אדר ב' 

 התנצב"
 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 19:20 19:28 19:12 כניסה 

 20:33 20:32 20:29 יציאה

 21:06 21:02 21:05 ר"ת

 

 "מסעי-מטותפרשת "

 "שמעו דבר ה'": הפטרה

 פ"אתש אב' א

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "ללתיבת הדואת העלון ישירות א לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

    """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

  http://ladaat.info/gilyonot.aspx    alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

  "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
  הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א

  תנצב"ה

 הגיגים לפרשת השבוע



 

 " (במדבר לא' ב)ישראל מאת המדיניים אחר תאסף אל עמךני בנקום נקמת "
חז"ל למדו מהכתוב שהקב"ה מתנה את מותו של משה בנקמה ממדין, וצריך להבין מדוע תלה הכתוב את מיתת משה 

. " (ברכות ט:)דיה לצרה בשעתהמשה? הלוא "לזאת  רך לומרוצהמה בנקמת מדין? מה הקשר בין הדברים, ולשם 
שרוצה הכתוב להראות למשה את חיבתם של ישראל אליו ואת צערם על מיתתו  החיד"א ב"חומת אנך"החיד"א ב"חומת אנך"החיד"א ב"חומת אנך"החיד"א ב"חומת אנך"רבינו רבינו רבינו רבינו מתרץ 

על כך ואמרו מבני ישראל" וימסרו "שאמר הכתוב  ושיעם, כמולהשיכול עמוד הימני ההוא  שם תכרהומתוך הבנתם 
של משה שכרו את להגדיל  טעם נוסף הוא. למלחמה משום שלא רצו לקרב  את מות משה על כרחםשהם הלכו בל "זח
 ה' ולא עיכב את הדבר.  מצותאת זדרז תכף לקיים מלחמה זו בכל זאת הוא התלוי בשמותו  ידעפי שאף על ש

 

 לג' א)במדבר "אלה מסעי" (

ובפסוק שלפנינו כתוב "אלה" אבל הקודמים, " הכוונה היא לפסול את אלהבתורה "כל מקום שנאמר שבז"ל אמרו ח
" אור  החייםאור  החייםאור  החייםאור  החייםלפני כן מסעות על מנת שיבוטלו על ידי המילה "אלה" שבה פותח הפסוק. מתרץ ה"לא ראינו שכתוב 

 הקדוש שיש במסעות האמורים בפרשה שתי דרגות, דרגה א. המסעות שהתרחשו בשנה הראשונה, לפני חטא המרגלים.
היה  קב"הה בדעתב"ה, כי שמסעות אלו ל היו בתוכנית המקורית של הקגזירת המרגלים, שהתרחשו בגלל המסעות . ב
את שלאחריהם, וביחס למסעות גרועים היו אלו המסעות ה, ורק את המסעות שהתרחשו בשנתיים הראשונות עשותל

כלומר המסעות הכתובים כאן , "אלה מסעימסעות אלו התכוון הכתוב לפסול במילה "אלה". וזו היא הבנת הכתוב: "
, להניעם במדבר םשלא היו אלא יסורי םפסולי , הם זולתםמסעות שה, וכל םם והצריכייבסמוך הם המסעות הראוי
 . בתוכחות של עון המרגלים

 

 לג' א) במדבר אלה מסעי בני ישראל" ("

ראו נא גודל צדקות אומר ה"אלשיך" הקדוש שמטרת הפירוט של המסעות שערכו בני ישראל במדבר היא לומר לנו: "
ביכול כקב"ה , שה"בכל צרתם לו צראת ", עם כל זעל התנהגות ישראללמרות שהמסעות היו עונש . כי "ה' עם עמו

כל הקורות אותם בהם, ואשר בהמסעות נזכר כתיבת ל ידי ועם. יהמסעותישראל במשך  מצטער על כל המוצאות את
טלטלתי אותם כמה מסעות, שאל תאמר " -כביכול דבר ה' טלטלו שלשים ושמונה מסעות ממקום למקום. וזה הם ה
למסעות  כלומר,  הם היו הסבה "של בני ישראל הםלומר שכל המסעות הם . לומר, "אלה מסעי בני ישראל"א כי הל
, כי הלא חפצו היה שמיד יכנסו כלומר מסעות אלו אינם מאת ה'. "אלה מסעי בני ישראלהבנת הכתוב: "ו זואלו. 

להכניסם לארץ, רצתה כל כך למהר  והשכינהב)  '(דברים א "אחד עשר יום מחרב"ז"ל על פסוק ח לארץ, כמאמר
שלושים התעכבו בעונם לכן הם ו 'הרו את המבני ישראל אחד עשר יום הוליכם בשלשה ימים. אלא ששל שמהלך 
של בני ישראל, כי מה נראים  "אלה מסעי"להם את רוב מסעיהם. ואם כן  הבאופן שהרב, במדברנוספות שנה ושמונה 

 ? עשהלעשות להם ולא קב"ה היה ליכול 
 

  " (במדבר לג' ב)ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'"

 שנכתבו כאן ומביא את דברי חז"ל שאמרו אלו דבר גדול. מסעות בשיש  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
 והשם הזה יוצא מראשי התיבות . ושנים אותיות לשם המפורש של ארבעיםהמרמזים  שנים מסעותארבעים ו
 וביחד עולה שש אותיות יש ובכל אחד מילים שבעה זה בנוי מם ח ג'דולך י'מינך ת'תיר צ'רורה". ש"א'נא ב'כ

 מיום הראשון.  'ץ'ת'י'ג'ב'. אהמספר לארבעים ושתים, וכל אחד משבע המילים יוצא מיום אחר בשבוע
 שנים מסעותארבעים וולכן נכתבו כאן  הלאה...ם. וכן וגיהנהנברא משום שביום זה יוצא מיום שני.  '"ן'ט'ש 'ע'"'ר'ק

אלו דבר במסעות לרמוז שיש  " (תהלים סח' יח)סיני בקודש 'בם'ה' כתוב "הרמוז ב שניםארבעים ושל  ה' כנגד שם
התורה כולה. וכמו שהתורה התחילה במי בראשית שבם רמוז שם ה' ב"ם. כן סיימה ברעיון זה את גדול. והוא חותם 

שנים. לרמוז שהתורה כולה כלולה ארבעים ומסעות שהם כנגד שם של השנים ארבעים וור פיבס "אלה מסעי"בפרשת 
וקשורה וחתומה בחותם אחד. בסוד ה' אחד ובסוד ה' בם. ואין בה פירוד וחילוק אלא שהיא קשורה תחלתה בסופה 

 את המסעות.וסופה בתחלתה. ולכן כתב 
 

 לד' ב)במדבר ( "זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה"
כי בגורל  .כולהאת קודם שתכבשו עוד תפול לכם בגורל " שכוונת הכתוב "תפול לכם" היא שהארץ ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

(אסתר ג' ז)  "הפיל פור הוא הגורל"וכן (תהלים כב' יט)  "ועל לבושי יפילו גורלשכתוב "נפילה כמו של לשון מתאים 
, גורלללא כן חלק משה את ארץ סיחון ועוג , לבגורל חוץ לארץ לא הוצרך לחלקממה שכבשו ון שכיהכתוב ואמר זאת 

 .ארץ סיחון ועוג אין קדושת ארץ ישראללוזה כי 
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