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

 

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

את המובא  רבי אברהם סבע ב"צרור המור" אימבת. מיותרית נראהללו המסעות של ת המפורט הכתיבהלכאורה, 
ליהם להיות במדבר שאמנם נגזר עראל שיהקב"ה לחסדיו של ולהעיד על להודיע זה של המסעות נועד  שפירוטבמדרש 

. בלבד מסעותארבעים ושתיים הלכו אלא בסך הכל  ,במשך כל התקופה היו נעים ונדיםלא אלא שהם נה, שארבעים 
, באופן פקיסומוסיף טעם נוסף לפירוט המסעות ואומר שהדבר בא להראות חסד נוסף שעשה הקב"ה עם ישראל ש

בהיותם בארץ . לשתות ומים אין ,ותאנה וגפן ורמוןבארץ שאין בה בארץ לא זרועה.  ,צרכיהם במדבראת כל  פלא,
 רחוקה מן היישוב. וה' המטיר להם לחם מן השמים. 

 

  (ד 'לגבמדבר " )ובאלהיהם עשה ה' שפטים"

, שהוא בכור להבחין בו לא ידעון שהמשחית כי ,מאב הבכורשבמכת בכורות ה' היכה בעצמו את  "פנים יפותמסביר ה"
, הבכורות מאםואת , :(ב"מ סא) "בכור שלשאינה  לטפה אני הוא שהבחנתי בין טפה של בכור" חז"לאמרו שמו כ

שפטים בי המשחית ל ידנידונו עם, לכן הם לבכורות שלה םהיו עובדיהמצרים וכיון ש. המשחיתה כהשזהו דבר הניכר, 
שעת יציאת ישראל  ,שתהו בקבורתם עד אור היוםלכן ה, ו"ובאלהיהם עשה ה' שפטיםר לכתוב "בסה ההסורים, וזיוי

 . מאויביהםת ה' נקמאת יראו  ישראלכדי שממצרים, 
למכה במדרש על הפסוק "שאמרו " על פי מה ובאלהיהם עשה ה' שפטיםאת הפסוק "לפרש שלפיו ניתן הסבר נוסף 

וכיון  .נגזר עליהם מיתה באותו לילהשמעו שיהם כשותשהבכורות הרגו את אבלו' י( תהלים ק" )מצרים בבכוריהם
 ,של המצרים , שהיו אלוהיהםהבכורות ל ידיעכלומר,  "ובאלהיהםהכתוב "אמר  ,של המצריםשהבכורות היו אלהיהם 

 . נלחמו עם אבותיהםבמצרים הבכורות שיון כבמצרים  "שפטים' עשה ה"
 

  (נב" )במדבר לג' את כל צלמי משכיתם ואבדתם"
מדרש בנאמר את ש "מבעלי התוספותדעת זקנים ב"את מידת הריחוק מצלמי עבודת כוכבים ניתן ללמוד על פי המובא 

 למדו ה"הקב להם אמר, מלפנו מבהמות ארץ" (איוב לה' יא) "מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו מלפנו"על הפסוק 
 אלכים מ) 'הרבים אתם כי ראשונה ועשו האחד הפר לכם בחרו' הבעל לעובדי אליהו שאמר שבשעה אליהו של מפרו

 רגליו את זיזהל יכלו ולא ,האשרה נביאי ארבע מאות וחמשיםו הבעל נביאי ארבע מאות וחמשים נתקבצו, (' כהיח
 מפרה אחת מבטן יצאנו וחבירי אני' העם כל לעיני לו ואמר הפר השיב 'עמהם לך' לו ואמר אליהו שפתח עד ...הארץמ

 להכעיס הבעל בחלק עליתי ואני ,עליו מתקדש ה"בהק של ושמו ,מקום של בחלקו עלה והוא אחד במרעה וגדלנו אחת
 אותו על מתקדש ה"הקב של ששמו שכשם ,עלילה ימצאו ואל עמהם לך תירא אל פר פר' אליהו לו אמר '?בוראי את

 הפר את ויקחומר שנא בידם שתמסרני עד מכאן זז איני שבועה ?מיעצני אתה וכך' לו אמר 'עליך מתקדש כך ,שעמי
 אליהו את םמכלכלי שהיו העורביםמ למדו, ה"בהק אמר ,יחכמנו השמים ומעוף"... אליהו ?להם נתן ומי להם נתן אשר

 של משולחנו ?בערב ובשר ולחם בבקר ובשר לחם לו םמביאי היו ומהיכן 'שם לכלכלך צויתי העורבים ואת' שנאמר
 ,צדיק אותו בשביל כלום משלחנו להוציא ,אחאב ,רשע אותו של ביתול יכנסהל עורבים אותם רוצים היו ולא ,יהושפט

 ".בביתו התשהי כוכביםה עבודת מפני
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 לג' א(במדבר " )בני ישראל מסעי אלה"
תרץ שעל פי ומ? תהחניואת ולא של בני ישראל המסעות את חר הכתוב למנות ובמדוע  הקדוש "אור החיים"השואל 
החונה במדבר נחש הקדמוני הפיזר ניצוצי הקדושה, שאת  בררישראל במדבר היתה לה של בני הליכמטרת ההזוהר 

במקום  ישראללפעמים חנו בני שלכך הטעם  הזבולעו מפיו, ואת להוציא הדבר גרם שם עדת ה'  הדרככאשר והשמם, 
לבירור הניצוצות שישנם במקום היה הזמן הדרוש  הזשכיון , בלבד י"ב שעותחנו שנה, ובמקום אחר במשך אחד 
קדושה השלימה, חוץ מהעשותו, לח בעולם שיכול וזה אין כה בירור" הקדוש ואומר שאת האור החיים. מוסיף ה"ההוא

ריבוא ששים הם  הפרטשלמות  .ישראל והתורה ,היא השכינה השלימהקדושה וה .הפרטשלמות ו כללהשלימות 
אילן שממנו ההוא שיא(  ')ישעיה סג "משה עמו" בסודהוא משה רבינו ושלמות הכלל , של ישראל קדושותהת נשמוה

  . וביררו בירור עצום, הבירהשוכן מלהי -אורך כך קיבלו גם סיוע לצנוצצו נשמות ששים ריבוא שהיו שם, 
 

 לג' נג( במדבר )ה" בוישבתם  ץוהורשתם את האר"
שישבו בני ישראל  אתהקב"ה  השל יישוב ארץ ישראל. כאן מצוו "מצות עשהשיש בכתוב שלפנינו " הרמב"ןאומר 

יעלה על דעתם ללכת '. ואם בנחלת ה סומאאל להם ללהם, ו ןתוהוא נון שזוהי מתנה שיירשו אותה, כילאחר שבארץ, 
פסוק זה הוא המקור על מצות ה'. ובזה יעברו הם שב שם, ילהתי ,שנער או ארץ אשור אחרת, כגון ארץ ולכבוש ארץ

עד כדי כך שדנים את שאסור לצאת ממנה, קבעו ( במצות הישיבה בארץ ישראל ו:)כתובות קיחז"ל  שהפליגולמה 
מצות שאמרנו מדובר ב"י פכ. כי האישך גם את מורדת, וכדין כ האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל

 ח(.  ')דברים א "באו ורשו את הארץכמו "הזו הכתוב חוזר עוד מספר פעמים על המצווה . ו"עשה
 

 )במדבר לג' נד(למשפחתיכם"  והתנחלתם את הארץ בגורל"
ם, וסוף הפרשה יהאיבוד האומות וצלמי מסכותעל תחילת הפרשה מדברת , כאןשלפנינו אינו קשור לפסוק נראה שה

", מה והתנחלתם את הארץ" :פסוקשני נושאים אלו נמצא ה. ובין "אם לא תורישו את ישבי הארץמה יקרה " רמבא
עבודה רבה לישראל מהארץ יש בה  איבוד הצלמים והבמות וגירוש כל האומותשל מצוה ה" שיקר כלימבאר ה"הקשר? 
", קדירת השותפים, שעליה אמרו קדירה דבי שותפייש מצב שמצוה זו תהיה כמו ", : ראשיתשני דבריםמוש שויש לח

חמה ולא קרה[ כי כל אחד ]קדירת השותפים היא לא  )עירובין ג.( קרירא" ולא חמימא לא שותפי דבי חז"ל: "קדרא
שתתקיים הצלמים מצות ביעור שזו כי כל אחד יאמר המצוה התתבטל כך ומהשותפים סומך על חבירו שידאג לקדרה. 

במקום ויתיישב עוטו יהרע במאת מחלוקת בין השבטים כי כל אחד יבחר לו לגרום שנית, מצוה זו ת. על ידי אחרים
והתנחלתם "פסוק הכתוב בין בעניינים האלו את ה. לכן הכניס כך שעבודתו תהיה קלה שאין שם הרבה צלמים ומסכות

 . בטלו כל החששותיתבזה " לומר שכל שבט יקבל את נחלתו בגורל ועליו מוטל לטהר את השטח, ואת הארץ בגורל
 

  (במדבר לד' ב" )זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה"

רוחותיה סביב, לומר לך מן הגבולים  ירננוהגות בחוץ לארץ, הוצרך לכתוב מצ שהרבה מצות נוהגות בארץ ואינם לפי"
  (רש״י" )ולפנים המצות נוהגות האלו

 ץאת תירו ו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינא בנוסף לביאור של רש"י לטעם שצריך להגדיר את גבולות ארץ ישראל, מבי
, "יושבי ארץ ישראל אשי בהוראה הלכו אחר רוב באמר ר".( גהוריות נאמר בגמרא )על פי ה "כתנות אורבעל "הרב 

, לארץ חוץמוגדר כולחוץ מצרים , כי מנחל נחל מצריםאחרי  םלא אותגם מצטרפים, ו יושבי חוץ לארץ אינם, כלומר
 על מנת לדעת את מי לצרף ומי לא מצטרף. ישראל  ארץ ותגבולאת  תדעריך לצ ךאם כ

לארץ  ץושבי חושאומר שת "פסחים"על פי התוספות בירושלמי  רבינו החיד"אטעם נוסף לפירוט הגבולות מביא 
 . ראיהעולת ם חייב בתוכהנמצא בכי הארץ, ת וגבולאת  דעתלצריך זה צורך הראיה אם כן גם לעולת פטורים מ

 

 (ד 'לד" )במדבר לקדש ברנע מנגב"
זכר בספר מוה "קדש ברנע" אותו הוז ,בארץ כנען", אחד נמצא קדש ברנע" יש שני מקומות הנקראים "חזקונילפי ה"

השני הוא  .(יהושע י מא) "עזה ועד ברנע מקדשויכם יהושע "כמו שכתוב שבארץ כנען, רשימת העיירות יהושע ב
המרגלים ואין לומר ש .(במדבר לב' ח" )מקדש ברנע אותםבשלחי מו שכתוב "לחו המרגלים כנש שמשם "קדש ברנע"

שהמרגלים  חייבים לומרלכן , לארץנכנס שמשה לא אנו יודעים , שהרי כנעןבארץ הנמצאת  "קדש ברנע"לחו מנש
 . גבול ארץ אדום בקצה נמצאתהברנע" קדש "נשלחו מ

 

 )במדבר לה' כה( "מות הכהן הגדול עדוישב בה "
קרובות המהן יש קרובות לאונס ון המהיש  ,שוות אינןהשגגות  מיניוהיות . אלא ששוגגבצח ורהגלות היא על  ,ידועכ
גגתו מעט יש שתהיהמהם  שי ,השוגגיםשל  לכן לא הוגדר אורך זמן שווה בכל הגלויות" שספורנומר ה"או .מזידל

לעשות צדק ומשפט ל -האדרך ה ווזהגדול. קודם שימות הכהן  בגלותמהן שימות הרוצח יש ו ,הגדול קודם מיתת הכהן
 (יג 'כאשמות )" לידולהים אנה -והא" אמרשנ. גגתויאת השוגג כפי מדרגת שלהעניש ו
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו
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