
    

 

 

  

  

  

 13גליון                        סעיפרשת מ

 

ה ְוַאֲהרֹן" ַיד מֹׁשֶ ר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ַמְסֵעי ְבֵני ִיׂשְ  (במדבר פרק לג, א) "ֵאּלֶ

 תה משה רבינו ומנה שוב את כל המסעות.ישראל נכתבו כל אחד במקומו, ומדוע חזר ע סעות של בניהרי כל המ: השאל 

ה סיבות: א. להודיע את חסדיו של ה' עם ישראל, שאף על פי שגזר עליהם שינדדו יתה תועלת מכמפירוט זה של המסעות הבתשובה: 

שלא יחשבו בני האדם שאותו מדבר ארבעים ושתים מסעות. ב. רבעים שנה, מכל מקום לא הלכו בכל הזמן הארוך הזה אלא במדבר א

ומות קב הכתוב בשמות כל המנקאפשר להתקיים בהם, ולזרוע ולקצור, שהלכו בו בני ישראל היה כמו המדבריות הקרובות לישוב, ש

. ךא ניסי והשגחת ה' יתבראון, שאי אפשר להתקיים בו לולקום נחש ועקרב וצממדבר שממה נורא מאד, מ שהיו בהם כדי לפרסם שהיה זה

   ).ה א(שאל

 

ה אֶ " ְכּתֹב מֹׁשֶ ה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהםַוּיִ י ה' ְוֵאּלֶ   (במדבר פרק לג, ב) "ת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ּפִ

 הפסוק לומר 'ואלה מסעיהם למוצאיהם'.זר כאן בסיום ' מדוע חרשה 'אלה מסעי בני ישראלכיון שכתב בתחילת הפ: השאל

, כי לעתיד לבוא גם ת"ִּכיֵמי ֵצאְת� ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאוֹ " )מיכה ז ט ו(רמז בכך הכתוב על הגאולה העתידה, וכמו שנאמר : התשוב

וכאילו נאמר אלה " ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ִמְדַּבר ָהַעִּמים" )הכ ל(כמו שנאמר ביחזקאל כן יביא ה' את ישראל אל מדבר העמים וינהיגם שם, 

  ).בה (שאל .מסעיהם העתידיים, כשיצאו מהגלות האחרונה

 

ַעְברּו בְ "  ֵני ַהִחירֹת ַוּיַ ְסעּו ִמּפְ ָמָרהַוּיִ ֲחנּו ּבְ ר ֵאָתם ַוּיַ ִמְדּבַ ת ָיִמים ּבְ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ְלכּו ּדֶ ָרה ַוּיֵ ְדּבָ ם ַהּמִ ְסעּו ֵמֵאיִלם ַויַּ " ",תֹוְך ַהּיָ ֲחנּו ַעל ַים ַוּיִ

 י),(במדבר פרק לג, ח "סּוף

 .ם סוףזרו וחנו על יאל המדבר, איך לאחר מכן חאם כבר עברו בתוך הים : שאלה 

חצו את הים בצורת חצי ך יצאו מאותו צד שנכנסו בו [ף, אלימדה אותנו התורה בפסוקים אלו שבני ישראל עברו בתוך ים סותשובה: 

 .ים סוףאחר כך המשיכו בדרכם וחנו על במקום שבו נכנסו ישראל אל הים, ו -שיראו את המצריים מתים על שפת הים כדי , עיגול]

 .)ד(שאלה 

  



 

 

אַ " ֹכָתם ּתְ ל ַצְלֵמי ַמּסֵ ּיָֹתם ְוֵאת ּכָ ּכִ ל ַמׂשְ ם ֵאת ּכָ ְדּתֶ ֵניֶכם ְוִאּבַ ֵבי ָהָאֶרץ ִמּפְ ל יֹׁשְ ם ֶאת ּכָ ּתֶ ל ְוהֹוַרׁשְ דּו ְוֵאת ּכָ ִמידוּ ּבֵ ׁשְ מֹוָתם ּתַ (במדבר פרק  "ּבָ

נַ " לג, נב) ּפֹל ָלֶכם ּבְ ר ּתִ ָנַען זֹאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ִאים ֶאל ָהָאֶרץ ּכְ ם ּבָ י ַאּתֶ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ַנַען ִלְגֻבלֶֹתיהָ ַצו ֶאת ּבְ  "ֲחָלה ֶאֶרץ ּכְ

עַ " (במדבר פרק לד, ב) ה ה' ָלֵתת ְלִתׁשְ ר ִצּוָ גֹוָרל ֲאׁשֶ ְתַנֲחלּו ֹאָתּה ּבְ ר ּתִ ָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ּטֹות ַוֲחִצי ַוְיַצו מֹׁשֶ ת ַהּמַ

טֶּ  ם ִמנַּ " (במדבר פרק לד, יג) "הַהּמַ ָרֵאל ְוָנְתנּו ַלְלִוּיִ ֵני ִיׂשְ םַצו ֶאת ּבְ נּו ַלְלִוּיִ ּתְ ֶבת ּוִמְגָרׁש ֶלָעִרים ְסִביֹבֵתיֶהם ּתִ ָתם ָעִרים ָלׁשָ (במדבר  "ֲחַלת ֲאֻחזָּ

ָגָגהְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים " פרק לה, ב) ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ה רֵֹצַח ַמּכֵ ּמָ ְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ׁשָ  (במדבר פרק לה, יא) "ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ

רים ללויים, . הפרשת העד, לשבטים חלוקת הארץגבולות הארץ, ג. א. איבוד עבודה זרה, ב. אלו [ מדוע נאמרו כאן חמש מצוות: השאל 

 ן דבר., והרי מצוות אלו כבר נאמרו קודם לכן, ולכאורה לא התחדש כא]. הפרשת ערי מקלטה

ה רצון משה שהרי לא הילפייסו,  הקב"הץ ישראל, רצה ידע משה רבינו שהגיע זמנו למות, והצטער על כך שאינו נכנס לארכיון שתשובה: 

, קביעת והם איבוד עבודה זרהכמלך ומנהיג, שהיה ראוי שיעשה בה  ירותיה אלא כדי לקיים את המצוותרבינו להכנס לארץ כדי לאכול מפ

הרי גם אם תיכנס בעצמך , הקב"הלו עתה  ועל כך אמררים ללויים והפרשת ערי מקלט, טים, הפרשת העגבולות הארץ, חלוקת הארץ לשב

אמר לו שיצווה ווה לאחרים שיעשו את הדברים בפקודתך, ועל כן לארץ לא תוכל לעשות את כל הדברים הללו בעצמך, אלא על ידי שתצ

והם יעשו זאת כשיכנסו לארץ על פי ציוויו של משה רבינו עתה, והרי נחשב הדבר כאילו כעת את בני ישראל שיעשו את הדברים הללו, 

כנס בעצמו כך שאינו נו של משה על ידי זה התפייסה דעת, ועל משה בעצמו קיים את המצוות הללו, מאחר ונעשה הכל בציוויו ובשליחותו

 )ה אל(שא רץ.לא

   

ה ְוָישַׁ " ּמָ ר ָנס ׁשָ יבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ֵאל ַהּדָ ד ּגֹ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ח ְוִהּצִ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ

ֶמן ַהּקֶֹדשׁ  ׁשֶ  (במדבר פרק לה, כה) "ֹאתֹו ּבְ

הרוצח בשגגה בעיר מקלטו רק עד מות הכהן הגדול, ומדוע בעת מיתתו של הכהן הגדול יכול הוא לצאת מעיר מדוע יושב א. : ותשאל 

 בשמן הקודש. אן שהכהן הגדול נמשחב. מדוע הזכיר כ המקלט.

אף ו בר,והחי יתן אל לבו כי ימי האדם כצל עו ,כל העם יחרד -ובמותו  ,יוקוקדוש לאל ,בישראל שהכהן גדול היה שר וגדול כיוןתשובה: 

ישקוט לבבו ואף הוא עצמו עתיד למות, ובכך , כי יראה שזה סוף כל האדם, נקמת דם קרובואת ו מחשבתסיר מגואל הדם של הנרצח י

שהוא משח את הכהן הגדול בשמן המשחה ונתן לו את הגדולה  ,הקב"המתפרש על סיום הפסוק ו. קנאתותסור ישכח צרתו ו ,ורתיחת דמו

(שאלה  לגאול את דמו. זו, ומחמת כן הוא האדם הנכבד והקדוש ביותר בישראל, ובעת מיתתו לא יחוש האדם על מיתת קרובו, ולא יבואה

  ז).

 

 


