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 מסעי פרשת

 מסעי לפרשת הקדמה

 מהשנה - במדבר ישראל בני של בהליכתם העוסק', הדרך ספר' - ו חותמת את ספר במדברפרשתנ

 הכניסה סף על ישראל עם עמד החומש בתחילת. הארבעים השנה עד, ממצרים לצאתם השנית

 נוספות שנים ושמונה שלושים במדבר להיות ישראל נדרשו המרגלים חטא בעקבות ולםא, לארץ

 העבדותיות מהתכונות להשתחרר - ישראל ארץ של החיים למדרגת עצמם את להכיןו לבנות בכדי

בגבורה, במידת הביטחון ובהכרת ערכה של ארץ  ולהתחזק מצרים משעבוד בהם שהשתרשו

  .ישראל

 ההכנות תחילת על הקודמות בפרשות שלמדנו לאחר, לארץ הכניסה ערב ישראל עם עומדכש, עתה

, וסדר חלוקת הנחלות הארץ לכיבוש כהכנה הצבא יוצאי מנין נחסיבפרשת פ – לארץ סהלכני

 כל את התורה מסכמת - הירדן בעבר לנחול ראובן ובני גד בני של בקשתםבפרשת מטות ו

 אנו": (425)במדבר עמ'  בשיחותיו ה"הרצי כותב וכך .במדבר בהליכתם ישראל בני של קורותיהם

 מתוך. וראובן גד בני מעשה ידי על ישראל לארץ שייכות כבר לנו ויש, פנימה פונים

 ."עלינו שעבר מה כל את לסכם מקום יש כך

ירושת ארץ ישראל וההתישבות בה.  –לאחר סקירת העבר, ממשיכה הפרשה לכיוון העתיד 

במסגרת זו מופיעים בפרשה: מצוות ירושת הארץ, גבולות הארץ, סדר חלוקת הנחלות, ערי 

 המקלט, ומניעת הסבת נחלה ממטה למטה על ידי בנות יורשות נחלה. הלויים, ערי
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 לג פרק

 בפרקנו שני נושאים עיקריים:

 ישראל בני מסעות .1

 יושביה וגירוש הארץ ירושת מצוות .2

 

 (מט-א וקיםפס) מסעות בני ישראל

 מנין המסעות שעברו ישראל?מדוע היתה צריכה התורה לפרט בתיאור 

 לעמו' ה של הגדולה אהבתו את להראות .א

 :הז את הצורך בסיכום )מדרש תנחומא מסעי א( ל"חזכך מסבירים 

 משעה לכם עשיתי ונפלאות ניסים כמה ראו...: לישראל ה"הקב להם אמר"

 שנה ארבעים וכל ...בים אתכם והעברתי שונאיכם והפלתי ממצרים שיצאתם

 םעליכ באו שונאים כמה ,אחת שעה אפילו אתכם הנחתי לא במדבר שהייתם

 אמר לפיכך... מפניכם הרגתי ועקרבים נחשים וכמה לברוח אתכם הנחתי ולא

 כמה שידעו כדי, במדבר ישראל שנסעו המסעות את כתוב: למשה ה"הקב לו

  ."ומסע מסע בכל עמהם עשיתי ניסים

 עוזב ינואש ישראל לעם ה"הקב של הגדולה אהבתו על התורה אותנו מלמדתפירוט המסעות דרך 

 לכל דואג - צאנו את המוליך כרועה םומנהיג ,ומסוכנים קשים צביםבמ גם ,םלעול עמו את

 .וניסית פלאית בדרךוהנורא  הגדול במדבר עליהם ושומר מחסורם

 וחסד אתה' מגלה ראה כי הממשל ( ג מסעי תנחומא מדרש) תנחומא ביר של בשמו מביא י"רש

 :המסעותמנין דרך  ישראלל הגדולה ואהבתו

 ,חולה בנו שהיה למלך? דומה הדבר למה משל – 'ישראל בני מסעי אלה'"

 וחזרו הבן שנתרפא אחר: כלומר] חוזרין שהיו כיון. לרפאותו רחוק למקום הוליכו

 -] הוקרנו כאן, ישננו כאן: לו אמר, המסעות כל מונה אביו התחיל, [בשמחה

 כל להם מנה: למשה ה"הקב לו אמר כך. ראשך את חששת כאן, [הצטננו

 ."הכעיסוני היכן תהמקומו

 : אריה גור בספרו ל"המהרהסביר  את דבריו

 לו והודיע, הזה למקום בואו עד לו הגיע טורח כמה, [לבנו] מספר שהאב כמו"

 היה יתברך' ה כך. אליו אהבתו משום [כישלונו בשעת גם] עמו מטפל היה איך

 הטובות ישראל יזכרו כך ובשביל, אליהם אהבתו בשביל ישראל עם מטפל

 . "לב בכל אותו ויעבדו להם שעשה
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 לה' הם בנים - ישראל שחטאו אף עללהראות ש .ב

ורחמיו עליהם גם  לישראל' ה אהבתאת  להדגיש היא המסעות פירוט שתכלית מסביר י"רש

  :לאחר שחטאו בחטא המרגלים

, במדבר ולהניעם לטלטלם עליהם שגזר פי על שאף, מקום של חסדיו להודיע"

 הייתה ולא שנה ארבעים כל למסע ממסע ומטולטלים םנעי שהיו תאמר לא

 עשר ארבעה מהם צא מסעות ושתיים ארבעים אלא כאן אין שהרי, מנוחה להם

, לרתמה שבאו עד מרעמסס משנסעו - גזירה קודם הראשונה בשנה היו שכולם

 מיתת לאחר שהיו מסעות שמונה משם הוצא ועוד .מרגלים נשתלחו שמשם

 שמונה שכל נמצא .הארבעים בשנת מואב ערבות עד ההר מהר – אהרון

 ."מסעות עשרים אלא נסעו לא שנה ושלושים

  :הירש ר"הרש כותב על כך

 לנדוד עליהם הוטל לא. במדבר הנדודים גזירת את המתיק' ה שחסד נמצא"

 בכל ימים שנתיים כמעט שהו בממוצע שהרי, מנוח למצוא ובלא הרף בלא

  ."החניה ממקומות אחד

 פסקה לא המרגלים כחטא חמור חטא ישראל חטאו כאשר שגם אותנו מלמדתהתורה כלומר, 

 ריחם, שנה ארבעים במדבר להסתובב -יהם על שנגזר החמור העונש אף ועל, אליהם ה' של אהבתו

 .נדודיהם את ומיעט עליהם 'ה

 משה להם מזכיר, במדבר שעבר התהליך של בסופו, ישראל ארץ בפאתי נמצא ישראל עם שראכ

 עברוש השונות התחנות כלב אותם שליוו תוהשגחאת ו הרבה'  החסד את המסעות דרך בקצרה

 ודואג בנו את אוהבה אבכ . זאת משום שה' אוהב את ישראלכשורה שלא נהגו כאשר גם ,במדבר

 'הש הידיעה את ישראל של בליבם להשריש בא המסעות פירוט .כשורה לאש מתנהג אם גם לו

 .עבדוהווי בו דבקוי כך ומתוך ,בהם וחפץ אותם אוהב

 

 מבט לתלמיד

נדגיש לתלמידים שגם כאשר ה' מעניש את ישראל כשאינם נוהגים כראוי, הוא עושה זאת 

בגלל אהבתו אותם, וכדי לרפאותם מחטאיהם ולהשיבם למעלתם. גם הגזירה הקשה 

שראל שנגזרה על ישראל להישאר במדבר ארבעים שנה, באה כדי לתקן את התנהגותם של י

 בחטא המרגלים ולעשות אותם מוכנים להיכנס לארץ.

 

 ללמד על אמונתם החזקה של ישראל .ג
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 : 'בה ישראל של הגדול טחונםיוב אמונתם את מדגיש המסעות שפירוט סבירמ הספורנו

 אחריו בלכתם זכותם להודיע ישראל בני מסעי שייכתבו יתברך ל-הא רצה"

  ."לארץ להיכנס ייםראו שהיו באופן, 'זרועה לא בארץ במדבר'

ר " במדבראנשים נשים וטף,  ,כיםהול ישראל בני אֹון ֲאׁשֶׁ מָּ ב ְוצִּ ְקרָּ ף ְועַּ רָּ ׁש שָּ חָּ א נָּ ּנֹורָּ ֹדל ְוהַּ גָּ ר הַּ ְדבָּ מִּ בַּ

ם יִּ אשר , רבות שנים במשך יסעו ומתי יחנו מתי לדעת בלי ,הרחק מכל ישוב, " )דברים ח, טו(ֵאין מָּ

סיון בגבורה, מכריעים את כל יהם עומדים בנ תיים בקרוב.הם יודעים שהמסע אינו עתיד להס

במסירות, מתוך אהבה, ביטחון ואמונה בה'. ומתוך כך נעשים ראויים  ללכת כיםממשיהקשיים ו

י להיכנס ולרשת את הארץ, כדברי  הנביא: " ֲחרַּ ְכֵתְך אַּ ְך לֶׁ יִּ ת ְכלּוֹלתָּ ֲהבַּ ְך אַּ יִּ ד ְנעּורַּ סֶׁ ְך חֶׁ י לָּ ְרתִּ כַּ זָּ

ְדבָּ  מִּ הבַּ ץ לֹא ְזרּועָּ רֶׁ  " )ירמיה ב, ב(.ר ְבאֶׁ

 

 מבט למורה

הבאנו מספר כיוונים עם דגשים שונים בהסבר פירוט המסעות. בלמדנו עם התלמידים ניתן 

להביא בפתיחת הפרק את אחד ההסברים המדגישים את אהבת ה' לישראל, ואת ההסבר 

פסוקים אפשר להוסיף המלמד על אהבתם של ישראל לה' ודבקותם בו. לאורך ה -האחרון 

 את הכוונים הנוספים שהוזכרו במקומות המתאימים, כפי שנראה להלן.

 

 מבט לתלמיד

בחלק מקהילות ישראל נוהגים לקרוא את רשימת המסעות במנגינה מיוחדת, כדי לבטא את 

הודאתנו לה' על החסד הגדול שעשה אתנו בלכתנו במדבר כפי שלמדנו בהקדמה לפרק. 

תלמידים את המסעות במנגינה בשמחה ובהתרוממות, כדי להדגיש את ניתן לקרוא עם ה

השמחה וההודאה הגדולה שחש עם ישראל בהיזכרו בחסדי ה' הרבים שליווהו במדבר 

 ובראותו את אהבת ה' הגדולה אלינו.

 

ב" :ב וקפסב נאמר ֹּ ְכת  ה ַוי ִּ ֶׁ ת מֹּש  ם אֶׁ ָצֵאיהֶׁ ם מוֹּ י ַעל ְלַמְסֵעיהֶׁ ִּ  "...'ה פ 

 פי על משה ויכתוב' נאמר כביכול -' משה ויכתוב' עם דבוק ''ה פי על'" :ן"הרמב מסביר

ולכאורה דבר זה  ,'ה של המפורש ציוויו פי על המסעות סדר את כתב משהש מדגישההתורה . "''ה

מובן מאליו שהרי כל התורה כולה משה אמרה על פי ציווי ה'?! אלא נראה שבא הכתוב ללמדנו 

 חשובים.וגדולים למדנו יסודות אלא ציווי אלקי מיוחד המשאין כאן חזרה טכנית בלבד 

 

ת."..: הפסוק בהמשך נאמר ם אֶׁ ָצֵאיהֶׁ ם מוֹּ ה... ְלַמְסֵעיהֶׁ ֶׁ ם ְוֵאל  ם ַמְסֵעיהֶׁ ָצֵאיהֶׁ  "ְלמוֹּ
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 :היפוך הלשון את מסביר הספורנו

 כי, "[מסעיהם]" ממנו נסעו אשר והמקום "[מוצאיהם]" אליו שיצאו המקום כתב"

. טוב – ממנו שנסעו והמקום הרוע בתכלית אליו שיצאו וםהמק היה לפעמים

 המסע עניין כן גם וכתב .זה היפך קרה ולפעמים: 'למוצאיהם מסעיהם ואלה'"

 זה ובכל מאוד קשה זה שהיה ידיעה הקדמת בלי מקום אל ממקום לצאת שהיה

, פלוני במקום 'ויחנו' לפלוני ממקום 'ויסעו' מהן אחד בכל נכתב ובכן. נמנעו לא

 ."קשה מהם אחד כל היה והחניה המסע כי

יותר מן  קשההגיעו היה  , כאשר לפעמים המקום שאליוממקום' ה ווייצ פי על נדדו ישראל בני

 הם הולכים האם ידיעה חוסרב המקום שממנו נסעו ולפעמים להיפך. יתירה מזו, הם היו שרויים

י ַעל" - זה כל ועם .לא או יותר ונח טוב למקום ִּ י ְוַעל ֲחנו  יַ ' ה פ  ִּ עו   'ה פ  ָ ס  ישראל  - (כ, ט במדבר) "יִּ

 '. ה ווייצ את פקפוק כל ללא מילאו

 (.לפרק בהקדמה שהוזכר כפי) ה"בקב ישראל של הגדול וביטחונם אמונתם על אנו למדיםמכאן 

 

 (יח-ג וקיםפס) המרגלים חטא עד מצרים מיציאת: המסעות של אשוןהשלב הר

 .מהרגלים חטא עד תורה וממתן, תורה מתן עד מצרים מיציאת - חלקים משני מורכב זה שלב

 קצת לאחר ומסתיים ,בניסן ו"בט שבמצרים רעמססמ ישראל עםיציאת במתחיל  הראשון החלק

-בשישה ימים אחר כך,  .סיוון חודש בראש סיני מדברל הגעתםבמסעות  של שבועות מששה יותר

' כ עד ,משנה פחות קצת סיני בהר חנו התורה בלתק לאחר .התורה את ישראל בני ובליק בסיוון' ו

 . ההשני בשנה באייר

 והגיעו סיני מהר נסעו אז ,מצרים ישראל בני לצאת השנייה בשנה באייר' בכמתחיל  שני חלקה

 .ממצרים םלצאת השנייה בשנה באב בתשעה המרגלים חטא התרחש שם , לרתמה,פארן למדבר

 לאחר מהם ושלושה, תורה מתן קודם מהם עשר אחד - מסעות עשר ארבעהכולל  ולוכ זה שלב

 .תורה מתן

 

 מבט למורה

 ו בספר שמות.נמתן תורה, עליהם למדבהשלב הראשון של המסעות עוסק ביציאת מצרים ו

להבין את השתלשלות לנו זו הזדמנות לחזרה קצרה שתסייע אף שאין זה מעניינו של ספרנו, 

על החסד המופלא של הקב"ה עם ישראל לשים דגש כדאי בנוסף,  .המסעות והקשרם

 במסעות המוכרים לנו מיציאת מצרים, ולנאמנותו ואמונתו של עם ישראל בקב"ה. 
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ְסעו  ": ג וקבפס נאמר ש   ֵמַרְעְמֵסס ַוי ִּ חֹּדֶׁ ַ ן ב  וֹּ אש  ה ָהרִּ ָ ש   ֲחמִּ ַ ר ב  ם ָעש ָ ש   יוֹּ ן ַלחֹּדֶׁ וֹּ אש   ָהרִּ

ֳחַרת ָ מ  ַסח מִּ ֶׁ ָרֵאל ְבֵני ָיְצאו   ַהפ  ש ְ  " ...יִּ

ֳחַרת"רוש המילים יפ .הפסח חג של הראשון היום - בניסן ו"בט בני ישראל יצאו ממצרים ָ מ   מִּ

ַסח ֶׁ  .פסח קרבן קרבוהבו שבניסן  י"ד יום ממחרת -הוא  "ַהפ 

 

ָרֵאל ְבֵני ָיְצאו  ..." :בהמשך הפסוקנאמר  ש ְ ָיד יִּ ל ְלֵעיֵני ָרָמה ב ְ ם כ ָ ְצָריִּ    "מִּ

 כל לעין בגלוי והלכ אלא, מכלאו הנמלט כאסיר ובמהירות בחשיכה לא יצאו ממצרים ראלבני יש

 דבר בהעמק ב"הנצי כותבש כפי, ממצרים עתה גואלם ה"שהקב ואמונה ביטחון מתוך פחד ללא

ָרֵאל ו ְבֵני" (ח, יד שמות)על הפסוק  ש ְ ים יִּ ָיד יְֹּצאִּ  אלא, כלל בורחים אינם" וזו לשונו: ,"ָרָמה ב ְ

 ."עוד להשתעבד ישובו ושלא חורין בני שהמה לכל גלוי"כתב: ואצלנו , "לאט הולכים

 

ם" :ד פסוקב נאמר ְצַריִּ ים ו מִּ רִּ ר ֵאת ְמַקב ְ ֶׁ ה ֲאש  כ ָ ם' ה הִּ הֶׁ ל ב ָ ר כ ָ כוֹּ  "...ב ְ

 ישראל בני על המופלאה השגחת ה' עלמספרת לנו התורה  ."באבלם טרודים"שהיו  י"רש מבאר

 בקבורת ה' העסיקם, למדבר ישראל בני את לשלח מהסכמתם בהם יחזרו לאהמצרים ש בכדי -

 .בכוריהם

 

ם" :בהמשך הפסוקנאמר  ה ו ֵבאלֵֹּהיהֶׁ ים' ה ָעש ָ ָפטִּ  "ש ְ

י תרגום כתר פמתורגם על ) יונתן התרגום כפי שמבאר ,את האלילים של המצריםהכה הקב"ה 

 יםרסיס נעׂשים חרס אלילי מנותצים היו אבן אלילי, מותכים מתכת אלילי" :(יונתן

בהם תלו  ,הפגיעה באלילי מצרים ."מתים בהמות של [אלילים]ו פחם נעׂשים עץ של אלילים

 בני יציאת את מנעו לא ן הםכלו, , הפחידה את המצרים ובלבלה אותםהמצרים את ביטחונם

 נדהמים היו כן על -' שפטים' ה עשה באלוהיהם'": דבר בהעמק ב"הנצי שכותב כפי, ישראל

 ."עינם שנגד מה לראות פנו ולא, מאד ומבוהלים

 

ְסעו  " :ז פסוק נאמר ב ֵמֵאָתם ַוי ִּ ָ י ַעל ַוי ָש  ִּ ירֹּת פ  ר ַהחִּ ֶׁ ֵני ַעל ֲאש  ְ ַעל פ  ַ ן ב  ְפֵני ַוי ֲַחנו   ְצפוֹּ  לִּ

ֹּל ְגד   "מִּ

 צווי פי על, 'החירות' הנקרא מקום בפתח וחנו לאחוריהם חזרו ם,בני ישראל שינו את כיוון מסע

ר": (ב, יד) מותשספר ב שלמדנו כמו, 'ה ֵ ב  ל ד ַ ֵני אֶׁ ָרֵאל ב ְ ש ְ בו   יִּ ֻׁ ְפֵני ְוַיֲחנו   ְוָיש  י לִּ ִּ ירֹּת פ  סיבת . "ַהחִּ

ְרעֹּה ְוָאַמר" - החזרה היא ַ ְבֵני פ  ָרֵאל לִּ ש ְ ים יִּ כִּ ץ ֵהם ְנבֻׁ ָארֶׁ ם ָסַגר ב ָ ר ֲעֵליהֶׁ ְדב ָ י. ַהמ ִּ ז ְַקת ִּ ת ְוחִּ  אֶׁ

ְרעֹּה ֵלב ַ ם ְוָרַדף פ  ְבָדה ַאֲחֵריהֶׁ כ ָ ַפְרעֹּה ְואִּ ם ְוָיְדעו   ֵחילוֹּ  ו ְבָכל ב ְ ְצַריִּ י מִּ י כ ִּ  )שם פסוקים "...'ה ֲאנִּ

 .ד(-ג
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שרדפו אחריהם כדי  המצרים ו מןפחדש למרותחזרו לאחוריהם ו' ה לציווי שמעו ישראל בני

 לקול ששמעו, שבחן להגיד – כן ויעשו" )שמות יד, ד(: י"רש תבכש כפי, למצרים להשיבם

 אלא לנו אין אמרו אלא, לברוח צריכים אנו רודפינו אל נתקרב היאך אמרו ולא, משה

 . "עמרם בן דברי

ְסעו  " –מסביר ששינוי הלשון בפסוק  הירש ר"הרש ב"ברבים,  "ַוי ִּ ָ ביחיד ואחר כך שוב  "ַוי ָש 

 לאחוריהם שחזרו לומר הכתוב ביקש שמא": שבחם של ישראלברבים, מדגיש את  "ַוי ֲַחנו  "

  ."בעיניהם תמוהה הייתה לשוב שההוראה ספק שאין פ"אע, מלא ןובביטחו אחד בלב

 . ה"הקב ציווי אחרי ילאומ אחד כאיש וכולם היססולא  ישראל בני

 

ְסעו  " :ח וקבפס נאמר ֵני ַוי ִּ ְ פ  ירֹּת מִּ ךְ  ַוי ַַעְברו   ַהחִּ ָרה ַהי ָם ְבתוֹּ ְדב ָ  "...ַהמ ִּ

 מסעות את בעיקר תמציינ התורה זה קבפר כי, סוף ים קריעת על יצור רבבק לנו מספרת התורה

 .עצמם האירועים את ולא האירועים סדר לפי ישראל יבנ

 

 מבט לתלמיד

פלא שלא היה כמותו מאז בריאת  –נזכיר לתלמידים את גדולת מעשיו של ה' שבקע את הים 

השמים והארץ, ואת אהבתו הגדולה לעם ישראל ששינה עבורם את סדרי בראשית. במקביל 

ביטחונם של ישראל בקב"ה בהיכנסם לים ועוברם בו ללא חשש מן המים, ואת נדגיש את 

 היראה והאמונה הגדולה בה' ובמשה עבדו לאחר טביעת המצרים. 

אהבת ה' לישראל,  -דגשים אלו מתאימים לעקרונות אותם רוצים אנו ללמוד מפירוט המסעות 

 וכן אמונתם של ישראל בקב"ה ונאמנותם לצוויו.

 

ךְ  ַוי ְֵלכו  "... :הפסוק בהמשךנאמר  רֶׁ ת ד ֶׁ ֶׁ לֹּש  ים ש ְ ר ָימִּ ְדב ַ מִּ ָמָרה ַוי ֲַחנו   ֵאָתם ב ְ  "ב ְ

ל ַוי ְֵצאו  " - לשתות מים ישראל בני מצאו לא זו בהליכהלמדנו ש )טו, כב( בספר שמות ר אֶׁ ְדב ַ  מִּ

ו ר ת ַוי ְֵלכו  [ הוא 'מדבר איתם'] ש  ֶׁ לֹּש  ים ש ְ ר ָימִּ ְדב ָ מ ִּ ַ ם ָמְצאו   ְולֹּא ב    ."ָמיִּ

ָמָרה ַוי ֲַחנו  "  שלמדנו כפי, לשתיה ראויים היו אל המים - מים ישראל בני וצאגם כאשר מ - "ב ְ

ת ָיְכלו   ְולֹּא ָמָרָתה ַוי ָבֹּאו  "(: כג וקפס שם) שמות בספר ֹּ ת  ש ְ ם לִּ ָרה ַמיִּ ָ מ  י מִּ ים כ ִּ ן ַעל ֵהם ָמרִּ ֵ  כ 

ָמה   ָקָרא  . ומתקהו והם משה עץ למיםשליך הבצווי ה'  ."ָמָרה ש ְ

 עליהם המשגיח' בה לבטוח כםדר וולמד מדברשב הקשיים עם לראשונהבני ישראל במרה נפגשו 

  .צרכיהם כל את ספקומ
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 מבט למורה

ניתן לראות מכאן את אהבתו הגדולה של הקב"ה לעם ישראל, השגחתו עליהם והדאגה לכל 

 המים המרים שמצאו. ממתיק משה בשליחות ה' את -צרכיהם. כאשר אינם מוצאים מים 

 

ם " :ט פסוקב נאמר ת ַמיִּ ֵרה ֵעינֹּ ש ְ ים עֶׁ ֵ ת  ם ש ְ ָמה ו ְבֵאילִּ ָרה ַוי ָבֹּאו  ֵאילִּ ָ מ  ְסעו  מִּ ַוי ִּ

ם" ָ ים ַוי ֲַחנו  ש  ָמרִּ ים ת ְ ְבעִּ  ְוש ִּ

 עשרה שתים - רב שפע עם מקוםבאמצע המדבר  להם וזימן ישראלל פנים האיר חסדו ברוב ה'

ושבעים  במים מתוקים ויפים(, מלאים כז טו, שמות י"רש שמציין כפי) שבט לכל אחד - מעינות

 (. שם ע"ראבשבעים סוגי תמרים )(, או שם ן"רמב) עצי תמר, עץ לכל אחד משבעים הזקנים

 : ה' הגדול חסדשהתורה חוזרת ומציינת זאת גם כאן כדי להדגיש את  ארבמ)שמות שם(  ן"הרמב

 של] בצלם ישבו והזקנים, [שלו המעין ליד-] מבועו על שבט כל עליהם חנו כי"

-] ציה בארץ [ותמרים מעינות-] כן להם שהכין עליהם ל-הא לשבח[, התמרים

  .["שממה

 

ְסעו  ": יא וקבפסנאמר  י ַם ַוי ִּ ר ַוי ֲַחנו   סו ף מִּ ַ ְדב  מִּ ין ב ְ  "סִּ

 (.יראי)חודש  ממצרים ליציאתם השני לחודש ו"בט ארע זה שמסע נאמר (א, טז) בספר שמות

 

ְסעו  " :יד וקפסב נאמר ם ַוי ֲַחנו   ֵמָאלו ש   ַוי ִּ ידִּ ְרפִּ ם ָהָיה ְולֹּא ב ִּ ָ ם ש  ת ָלָעם ַמיִּ וֹּ ת  ש ְ  "לִּ

 ונעשה בצור להכות משה את ה"הקב ציווה, ברפידים למים העם שצמא שלאחר לתלמידים נזכיר

 תפילתם בזכות נצחוהוישראל ו, ישראל עם נלחם עמלק םיברפיד ,כן כמו. מים ממנו ויצאו נס

 .בישועתו וביטחונם ה"לקב

 

ְסעו  " :טו פסוקב נאמר ם ַוי ִּ ידִּ ר ַוי ֲַחנו   ֵמְרפִּ ַ ְדב  מִּ יָני ב ְ  "סִּ

 - סיון חודש הוא השלישי בחודש סיני למדבר ועיהגבני ישראל  ,(א, יט) שמות בספר שלמדנו כפי

ש  " חֹּדֶׁ ַ י ב  יש ִּ לִּ ְ ֵני ְלֵצאת ַהש   ָרֵאל ב ְ ש ְ ץ יִּ רֶׁ ְצָר  ֵמאֶׁ םמִּ ם יִּ י וֹּ ַ או   ַהז ֶׁה ב  ר ב ָ ְדב ַ יָני מִּ כינו את שם ה ."סִּ

 המעשים הוזכרו לא בפרשתנו .בסיון' בו התורה את קיבלו ושם, תורה למתן ישראל בני עצמם

 משה ועליית עצמה התורה קבלת, התורה לקבלת ישראל הכנת - סיני במדבר שנעשו הגדולים

 בני מסעותבהתורה  מתמקדת זה בפרק כאמור כי וכן בניית המשכן והשראת השכינה בו, ,להר

 .עצמם אירועיםב ולא האירועים סדר לפי ישראל
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בפרשת  כפי שלמדנועד כ' באייר בשנה השנייה  ,בני ישראל ישבו במדבר סיני קרוב לשנה תמימה

י" - (יב-יא, י) בהעלותך ָנה ַוְיהִּ ָ ש   ַ ית ב  נִּ ֵ ש   ַהש   חֹּדֶׁ ַ י ב  נִּ ֵ ים ַהש   רִּ ש ְ עֶׁ חֹּ ב ְ ַ ש  ב  ָעָנן ַנֲעָלה דֶׁ  ֵמַעל הֶׁ

ן ַ כ  ש ְ ת מִּ ְסעו  . ָהֵעדֻׁ ָרֵאל ְבֵני ַוי ִּ ש ְ ם יִּ ר ְלַמְסֵעיהֶׁ ְדב ַ מ ִּ יָני מִּ  ."...סִּ

 .שלנו בחומש למדנו עליהםשמכאן ואילך מתוארים מסעות בני ישראל 

 

ְסעו  ": טז פסוקב נאמר ר ַוי ִּ ַ ְדב  מ ִּ יָני מִּ ְברֹּת ַוי ֲַחנו   סִּ קִּ ֲאָוה ב ְ ַ  "ַהת 

ְברֹּת" נקרא שהמקום ,יר לתלמידיםנזכ ֲאָוה קִּ ַ  לאכול ישראל בני שהתאוו התאוה שם על" ַהת 

ף": (ד, יא) בהעלותך בפרשת שלמדנו כפי', ה על התלוננובעקבותיה ו בשר ר ְוָהאַסְפסֻׁ ֶׁ וֹּ  ֲאש  ְרב  קִּ  ב ְ

ְתַאו ו   ֲאָוה הִּ ַ בו   ת  ֻׁ ו   ַוי ָש  ְבכ  ם ַוי ִּ ֵני ג ַ ָרֵאל ב ְ ש ְ י ַוי ֹּאְמרו   יִּ ֵלנו   מִּ ר ַיֲאכִּ ש ָ   ."...ב ָ

חטא המתאוים נבע מכך שישראל לא העריכו את השפע שהשפיע עליהם ש מסביר ()יא, א ן"הרמב

 הצטערו:-אלא התאוננו ישראל, לארץ בשמחה אחריו ולכהו וב ובטחה' ולא 

 אחריו ללכת להם היה אך, הכואבים יעשו כאשר נפשם במר דיברו הם"

 ומוכרחים כאנוסים היו והם, להם נתן אשר טובה כל מרוב לבב ובטוב בשמחה

 ."עניינם על ומתרעמים מתאוננים

 אותם מוביל שהוא ,'הדרך הביטחון והאמונה ב - לכוונם לדרך הישר כדישו נם נעה משום כך,

 .עבורם ביותר הטוב באופן

 

 מבט למורה

בני קודם שהיו ש שם רואים אנו ,ג( ,יא)לפרשת בהעלותך ניתן להפנות תלמידים מתקדמים 

 .אינו מצוין במסעותמקום זה  .'תבערה'היו במקום שנקרא בקברות התאוה, הם ישראל 

רע ואמכל בו ,אותו מקום הםיא, ג( מסביר ש'תבערה' ו'קברות התאוה' במדבר )הרמב"ן 

 ההיא בחניה רק, ההוא המקום מן נסעוולא " רע:ואמשם על שם ה הוסיפו למקוםשארע בו 

 ."התאוה קברות המקום או העיר שם וקראו תאוה התאווה ובאותו מקום[ באותה חני -]

 

ְסעו  ": יח וקבפס נאמר ְתָמה ַוי ֲַחנו   ֵמֲחֵצרֹּת ַוי ִּ רִּ  "ב ְ

נקרא רתמה על שם הלשון הוא נשלחו המרגלים, ו זהמקום מש ל"חז פי על אותנו מלמד י"רש

 שנאמר, מרגלים של עהר לשון שם על" - הרע החמור אותו דיברו המרגלים על הארץ

 גחלי עם שנונים גבור חצי ,רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה'( ג, קכ תהלים)

 . "'רתמים

ַלח": נאמר (ג, יגבמדבר ) שלח בפרשת ש ְ ה אָֹּתם ַוי ִּ ֶׁ ר מֹּש  ְדב ַ מ ִּ אָרן מִּ ָ בפרשה הקודמת  ...."פ 
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 ספר דברים )א, יט וכב(.רגלים נשלחו מקדש ברנע וכן משמע מתחילת מלב, ח( נאמר שהבמדבר )

 קדש'ו' פארן מדבר'ו' רתמה"': החזקוניוכן כותב אם כן, רתמה היא קדש ברנע שבמדבר פארן. 

 ."המרגלים נשתלחו שמשם, הם אחד' ברנע

 לא עדיין ישראל שעם, דבריהם את העם ומקבלת המרגלים מדברי ,התברר המרגלים בחטא

 . בעקבות כךארץל מוחלטת שלוה השייכות ואת אלישר ארץ ובין שבינו המהותי הקשר את הפנים

 עתה יםעומד, לארץ לכניסה מאוד קרוביםשהיו  ישראל בני – כיוון ישראל של המסע משנה

פגוע בהם ול עליהם להקשות כדי נעשה לאהדבר . נוספות שנים ושמונה שלושים במדבר התעכבל

 ארץ של החיים למדרגת תםאו ולהכשיר לבנות כדי - להיפך אלא, חלילה בתגובה על חטאם

 ארציים חיים, קודש חיי החיה כאומה, הארצית המציאות בתוך' ה שם את להופיע - ישראל

  .בקדושה

 

 

 מבט למורה

 רש"יהם הזדמנות להדגיש את דברי  ,ישראל וים במקומות בהם נכשלברמסעות העו

להדגיש תכלית המסעות היא  לעיל, לפיהםשהזכרנו  (בתחילת הפרק רושו השנייבפ)

הוא כשגם  ,כמו שהאב אוהב את בנו בכל מצב .אהבת ה' אלינו היא כאהבת אב לבנוש

כשאין מנוס הם חוטאים. גם , גם כשהקב"ה אוהב את ישראל תמידמתנהג שלא כשורה, כך 

כדי לתקן ולרפא את רק  ,רחמיםחסד ובעושה זאת ב על מעשיהם ה'ישראל  את מלהעניש

 הכניסה לארץ המובטחת.  -ן אותם אל התכליתך להנהיגם ולהכיוממשי ,חטאם

 

 במדבר שהסתובבו השנים ושמונה שלושים: המסעות של השני השלב

 (טל-יט וקיםפס)

 הליכתם שנות ושמונה שלושים לאורך הלכו ישראל שבני המסעות עשריםנים יומצ פסוקים אלהב

 .במדבר

 

 מבט למורה

פרק המאיר לנו את חסדו של חילת הבת רש"יזו הזדמנות להדגיש את פירושו הראשון של 

לא היו נעים הם שאף שנגזר עליהם שיטולטלו במדבר ארבעים שנה,  הקב"ה עם עם ישראל,

את להם המתיק  וחסדה' בלא מנוחה, אלא למטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ונדים, 

פי זה ללא נסעו אלא עשרים מסעות. הם כל שלושים ושמונה השנים כך שבגזירת הנדודים 
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ללא ו במנוחהבממוצע כמעט שנתיים ימים בכל אחד ממקומות החניה, יוצא שישראל שהו 

 טלטולים.

 

ֵֹּהן ַאֲהרֹּן ַוי ַַעל" :חל בפסוק נאמר ל ַהכ  י ַעל ָהָהר הֹּר אֶׁ ִּ ם ַוי ָָמתה'  פ  ָ ַנת ש  ש ְ  ב ִּ

ים עִּ ֵני ְלֵצאת ָהַאְרב ָ ָרֵאל ב ְ ש ְ ץ יִּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ְצַריִּ ש   מִּ חֹּדֶׁ ַ יַהֲחמִּ  ב  ָחד יש ִּ אֶׁ ש   ב ְ  "ַלחֹּדֶׁ

 אהרן , עולהלארץ מתקרב ישראל עם כאשר ,שנת הארבעים( בא' באב) חודש החמישיראשון לב

 חקת בפרשת שלמדנו כפי ,שם ומת ההר הר אל, לארץ להיכנס יכול אינו' ה צווי פי שעל, הכהן

 (.כח, כ)במדבר 

 שלמדנו כמו במותו ישראל בני שהצטערו הצער ואת אהרן אל העם של הגדולה אהבתו את נזכיר

ו  " :(כט, כבמדבר ) חקת בפרשת ְבכ  ת ַוי ִּ ים ַאֲהרֹּן אֶׁ לֹּש ִּ ם ש ְ ֹּל יוֹּ ית כ  ֵ ָרֵאל ב  ש ְ : י"רש בארו "יִּ

 איש ובין מריבה בעלי בין אהבה ומטיל שלום רודף אהרן שהיה לפי, והנשים האנשים"

  ."לאשתו

 

 - ןאהר מיתת רלאח שהיו מסעותה תשמונ: המסעות של השלישי השלב

 מואב ערבותל ההר מהר

ַמע" :מ פסוקב נאמר ש ְ י ַוי ִּ ַנֲענִּ ךְ  ַהכ ְ לֶׁ ב ְוהו א ֲעָרד מֶׁ ֵ ב יֹּש  גֶׁ ֶׁ נ  ַ ץ ב  רֶׁ אֶׁ ָנַען ב ְ בֹּא כ ְ ֵני ב ְ  ב ְ

ָרֵאל ש ְ  "יִּ

 נלחםש למדנו חקת בפרשת ., הוא עמלקערד מלך הכנעני הבקצרה את מעשכאן התורה מזכירה 

 .ונצחו וב נלחם ,'לה נדר נדר ישראל עם. בשבי אנשים ממנו ולקח בישראל

 שגרמה, ערד מלך כנעניה-] שמע שמועה מה"בפרק כא, א( כותב על פי חז"ל: כן ו מ, )פסוק י"רש

  ."כבוד ענני ונסתלקו ןאהר שמת שמע ?[בישראל לחםיולה לבא לו

 ענני סרו שמת הועת, הכבוד ענני ישראל את ליוו שבזכותו עד גדולה כה היתה אהרן של צדקותו

  .בישראל להילחם ערד מלך ינהכנע להתחיו הכבוד

 

בשונה ממאורעות רבים שלא נכתבו  ,מלחמה זו עם הכנעני מלך ערדאת המדוע רמזה התורה 

  ?אפילו ברמז במסעות

 מציינת הדברים בתוך כן ועל, לארץ לכניסה מההכנה חלקהוא  המסעות פירוט, נוראיש כפי

 זו היתה": הירש ר"הרש שכותב כפי, הארץ עמי עם ישראל של וןהראש המפגש את התורה

  ."לכבשה עליה שעמדו הארץ אוכלוסיית עם הראשונה העוינת ההיתקלות
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 ביטחונם בה' ניצחו בני ישראל את הכנעני מלך ערד, כמו שלמדנו בפרשת חקתתפילתם ו בעזרת

 :ג(-כא, בבמדבר )

ר" ד ַ ָרֵאל ַוי ִּ ש ְ ר יִּ דֶׁ ם ַמרַוי ֹּא ה'לַ  נֶׁ ן אִּ ן ָנתֹּ ֵ ת  ת ת ִּ י ַהז ֶׁה ָהָעם אֶׁ ָידִּ ַמע... ב ְ ש ְ ל' ה ַוי ִּ קוֹּ  ב ְ

ָרֵאל ש ְ ן יִּ ֵ ת  ת ַוי ִּ י אֶׁ ַנֲענִּ  ."...ַהכ ְ

 

 מבט למורה

מלמדים אותנו שלאחר פטירת אהרן וביאתו של הכנעני כא, ד(  במדבר )כמובא ברש"י חז"ל

מונה מסעות עד שהרגו בני לוי מלך ערד היו רבים מבני ישראל שנמלטו ושבו לאחוריהם ש

רבים מהם ועצרו את מנוסתם. לפי זה מובן מדוע מציינת התורה את מיתת אהרן ומלחמת 

 השפיעו על מסעות בני ישראל. הן מפני ש - הכנעני

על פסוקים בספר דברים אותו לא  מבוססהוא אנו לא נביא לתלמידים את פירוש זה, מפני ש

נמלטו לא בטחו בה' אלא ש – מדבר בגנותם של ישראלא הולמדו התלמידים, וכן מפני ש

ושבו לאחוריהם. על כן נביא את הסברו של הרש"ר הירש שמדגיש לנו שפירוט המסעות הינו 

 חלק מחיתום המסע במדבר וההכנה לכניסה לארץ.

 

ַעְרבֹּת ַוי ֲַחנו  ": מט-מח וקיםבפס נאמר ָאב ב ְ ן ַעל מוֹּ ן ַעל ַוי ֲַחנו  . ְיֵרחוֹּ  ַיְרד ֵ ית ַהי ְַרד ֵ ֵ ב   מִּ

מֹּת ים ָאֵבל ַעד ַהְיש ִּ ט ִּ ִּ ַעְרבֹּת ַהש   ָאב ב ְ   "מוֹּ

 בסוף כל המסעות יושבים בני ישראל בפתחה של ארץ ישראל ומתכוננים לכניסה לארץ.

 

 (נו-נ וקיםפס) יושביה רשתהוו הארץכיבוש  מצוות

הבינו את ערכה  - גבורה, ביטחון ואמונה קנו בהם - מדברה מסעות עברו ישראל אתש לאחר

 נוסף שלב יםמתקדמכעת אנו  וקדושתה של הארץ והכירו בכך שרק בה יוכלו לחיות כעם.

 את והורשתם" - במדבר והליכתנו ממצרים אתנוייצ מכוונת אליה העיקרית מצוהב יםצטווומ

 – ויסעו' של אתהז ההתגלגלות" :(396)במדבר עמ'  בשיחותיו ה"הרצי אומרש כפי". הארץ

  ."'הארץ את והורשתם': היא ותכליתה כוונתה, 'ויחנו – ויסעו ,ויחנו

 ה"הרצי אומראלא כפי שארץ ישראל אינה רק מקום בו יכול עם ישראל למצוא מנוח לכף רגלו, 

 לסדר שייכת [ישראל לארץ ישראל עם בין] זו שייכות"(: 207בראשית עמ' ) בשיחותיו

 . "הזה הארץ כדור וחלק ההז האנושות חלק בין אלוקי זיווג יש, הבריאה
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 להוציא ישראל עם יכול בה רק .'ה לעם המותאמות מיוחדות סגולותעם  נבראה ישראל ארץ

עתה,  .)כפי שראינו בהרחבה בתחילת פרשת שלח( תפארתו בכל ולהופיע סגולתו את כראוי לפועל

  קיום מצוה זו.פני ים בני ישראל לעומד ,במדבר הדרך הארוכה שעברולאחר 

 ,לארצו ישראל עם שבין והמופלא העמוק החיים וקשר הדבקות את המבטאת, זו מצוה, ןכ אם

 של עניינהאת  ומעמיקים מרחיבים שבפרשה הנושאים שאר כל. הפרשה של הכותרת גולת היא

 .הפרשה בהמשך ראהשנ כפי, זו קדושה מצווה

 

ר": נא-נ וקיםבפס נאמר ֵ ל' ה ַוְיַדב  ה אֶׁ ֶׁ ַעְרבֹּת מֹּש  ָאב ב ְ ן ַעל מוֹּ י ...ֵלאמֹּר ְיֵרחוֹּ  ַיְרד ֵ  כ ִּ

ם ֶׁ ים ַאת  ת עְֹּברִּ ן אֶׁ ל ַהי ְַרד ֵ ץ אֶׁ רֶׁ ָנַען אֶׁ  " כ ְ

 שבט בנחלת, ירחו ירדן על מואב בערבות נמצאיםכשהם הארץ  ירושת על ישראל בניה' מצווה את 

 .מועדות אליה ופניהםהם רואים בעיניהם את הארץ , ראובן

 

 הארץ מן וביעורה זרה עבודה םהעובדי ץהאר יושבי גירוש - הראשון הצווי

ם": נב פסוקב נאמר ֶׁ ת  ַרש ְ ת ְוהוֹּ ל אֶׁ ֵבי כ ָ ץ יֹּש ְ ם ָהָארֶׁ ֵניכֶׁ ְ פ  ם מִּ ֶׁ ְדת  ַ ב  ל ֵאת ְואִּ י ָֹּתם כ ָ כ ִּ  ַמש ְ

ל ְוֵאת כָֹּתם ַצְלֵמי כ ָ ֵ דו   ַמס  ֵ ַאב  ל ְוֵאת ת ְ ָתם כ ָ מוֹּ ידו   ב ָ מִּ ש ְ ַ  "ת 

 : רץלא בכניסה' ה אותנו מצווה ווייםיצ שני

ל ֹיְׁשֵבי , "הארץ מן וביעורה זרה עבודה העובדים הארץ יושבי גירוש - הראשון ת כָּ ם אֶׁ ְׁשתֶׁ ְוהֹורַּ

ץ רֶׁ אָּ  ".הָּ

ּה, "הארץוישיבת  ירושת - השני ם בָּ ְבתֶׁ יׁשַּ  ".וִּ

 לטהרה , כדיאלילים לעבודת זכר כל ממנה לבער, לארץ יכנסו כאשרה' מצווה את ישראל, 

 ר"הרש שכותב כפי ולמנוע היגררות אחרי תרבות הגויים ודתם, התקדוש לתכלית ולהכשירה

 עקבות כל הרחקת ידי על לירושתכם הארץ את להכשיר עליכם תחילה": הירש

 ."בה לשבת תוכלו כך אחר ורק, האליליות

ם" -לגרש את יושביה עובדי האלילים  מצווים הםתחילה  ֶׁ ת  ַרש ְ ת" - (י"רש) "וגרשתם" -" ְוהוֹּ  אֶׁ

ל ֵבייֹּ כ ָ ץ ש ְ ם ָהָארֶׁ ֵניכֶׁ ְ פ    :זרה עבודה של סממן כל ממנה לבער בהמשך הם מצוויםו. "מִּ

י ָֹּתם" כ ִּ ל ַמש ְ ם ֵאת כ ָ ֶׁ ְדת  ַ ב   םמשום שהיו מכסיכך  ים, שנקראהעבודה זרהאת בתי להרוס  - "ְואִּ

 .(י"רש) ורגלים ידיים בפישוט להשתחוות כדי שיש אבנירצפת ב הקרקע את בהם

ל צַ " דו  ְוֵאת כ ָ ֵ ַאב  כָֹּתם ת ְ ֵ  .פסלי העבודה זרה עצמם - את הצלמים נתץל - "ְלֵמי ַמס 
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ידו  " מִּ ש ְ ַ ָתם ת  מוֹּ ל ב ָ ו בהם התכנסאפילו מקומות שלא שימשו לעבודה זרה עצמה אלא  - "ְוֵאת כ ָ

 בהעמק ב"הנצי שכותב כפי, זכר כל זרה לעבודה להשאיר לא כדי מצווים אנו לעקור - עובדיה

 :דבר

 קיבוץ שהיה אלא, נעבדו שלא, רהזבודה ע משום בהם שאין - במותם לכ ואת"

 בארץ זרה לעבודה זכר יהא שלא ,תשמידו מקום מכל, זרה עבודה לעובדים

  ."ישראל

 

 מבט למורה

ביעור העבודה זרה  לענו נצטויזכיר לתלמידים שבחומש שמות יתן להתוספת הרחבה נל

ָהְרֵסם ְוש ַ " - עובדיההורשת ו םָהֵרס ת ְ בֵֹּתיהֶׁ ר ַמצ ֵ ֵ ב  ַ ש  ר ת ְ ֵ בו  "כג, כד(, שמות ) "ב  לֹּא ֵיש ְ

ֵקש   ְהיֶׁה ְלָך ְלמוֹּ י יִּ ם כ ִּ ת ֱאלֵֹּהיהֶׁ י ַתֲעבֹּד אֶׁ י כ ִּ יאו  אְֹּתָך לִּ ן ַיֲחטִּ ֶׁ ַאְרְצָך פ  צווי זה  (.ג)שם, ל "ב ְ

 גם. "שלא לשכן עובדי עבודה זרה בארצנו"מצוה צד(:  ספר החינוךנמנה במנין המצוות )

ד " :מצוה נוספת הדומה מאוד לצווי המופיע בפרשתנו מופיעה( ג-)יב, בומש דברים בח ֵ ַאב 

ם יִּ וֹּ ם ַהג  ָ ר ָעְבדו  ש  ֶׁ ת ֲאש  קֹּמוֹּ ל ַהמ ְ ת כ ָ דו ן אֶׁ ַאב ְ ת   ...ת ְ ם אֶׁ ֶׁ ְרת  ַ ב  חָֹּתם ְוש ִּ ְזב ְ ת מִּ ם אֶׁ ֶׁ ְצת  ַ ת  ְונִּ

יֵלי אֱ  ֵאש  ו ְפסִּ ְרפו ן ב ָ ש ְ ם ת ִּ ֵריהֶׁ ֵ בָֹּתם ַוֲאש  ם ַמצ ֵ קוֹּ ָ ן ַהמ  ָמם מִּ ת ש ְ ם אֶׁ ֶׁ ְדת  ַ ב  עו ן ְואִּ ַגד ֵ ם ת ְ לֵֹּהיהֶׁ

"שנצטוינו לאבד בתי  :מצוה תלו( ספר החינוךנמנית במנין המצוות ) היאגם ש "ַההו א

החזרה  .עבודה זרה כולם בכל מיני איבוד בשברון ובשריפה בהריסה ובכריתה"

 ר.הכפולה בתורה ואצל מוני המצוות מלמדת על חומרת האיסו

בשתי נקודות מרכזיות הנוגעות ליסוד זכותנו על הארץ. כדאי לנצל הזדמנות זו לעסוק 

 (:כ, טז) בחומש דבריםבמצוות כיבוש הארץ מידי שבעת עמי כנען קיים דין מיוחד, וכך נאמר 

ר ה' ֱאלֹּ " ֶׁ ה ֲאש  ֶׁ ים ָהֵאל  ָמהקֶׁ ָהַעמ ִּ ָ ל ְנש  ֵתן ְלָך ַנֲחָלה לֹּא ְתַחי ֶׁה כ ָ מבארים כיצד חז"ל . "יָך נֹּ

מתקיימת מצוה זו הלכה למעשה: תחילה קוראים לעמי כנען לשלום. אם השלימו וקיבלו על 

עצמם את שלטון ישראל ותשלומי מס ועבדות, עזבו את עבודת גילוליהם וקיבלו על עצמם 

לקיים שבע מצוות בני נח, משלימים עמהם. ואם לא רצו להשלים, יוצאים נגדם למלחמה עד 

 כלותם.

נהג יהושע. לפני שעבר את הירדן שלח שלוש אגרות לכנענים. בראשונה כתב: מי שרוצה כך 

ישלים. ובשלישית כתב: מי שרוצה  –בשניה כתב: מי שרוצה להשלים יברח.  –לברוח 

 .)ראה רמב"ם הלכות מלכים ו, א( נלחם כנגדו –להילחם 

 שתי שאלות מרכזיות: חשוב לעמוד עלבלימוד מצוה זו 

ישבו כאן לפנינו, אם כן לכאורה הם הבעלים הראשונים על הארץ, ואיננו עמי כנען  .א

רשאים "לגזול" את אדמתם. ועוד: אם הארץ מובטחת לנו, מדוע לא דאג ה' שהארץ 
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תהיה ריקה מיושבים עד שנבוא אליה? בכך היו נמנעות טענות אויבינו על בעלותם על 

 הארץ, ולא היינו נאלצים "לגזול" את אדמתם.

וי לא להשאיר נשמה משבעת העממים נראה אכזרי. מדוע איננו מצווים להסתפק הציו .ב

 בשלטון כאשר הם חיים לצדנו ?

נתן לעמי כנען להתיישב בארץ לפני לא בכדי ריבונו של עולם  על השאלה הראשונה נשיב:

עם ישראל. הדבר נועד להטמיע בנו את ההבנה שהחיבור בין עם ישראל לארצו הוא חיבור 

עליון שמקורו בראשית הבריאה, חיבור שמכוחו יופיע עם ישראל ויגלה את רצון ה' אלקי 

בעולם. הארץ אינה שלנו ואינה של אף אחד מעמי כנען, הארץ היא של ריבונו של עולם, והוא 

"...מה טעם פתח : רש"י הראשון על התורה, וכדברי לבדו יחליט ממי לקחתה ולמי לתתה

הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים', שאם יאמרו אומות  ב'בראשית', משום 'כח מעשיו

העולם לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של 

הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה 

 .מהם ונתנה לנו"

ארץ בגילולי עבודה זרה, עמי כנען חיו חיי רשעות ומלאו את ה על השאלה השניה נשיב:

ַאל "כה(: -בעריות ובשפיכות דמים, כפי שניתן ללמוד מהפסוקים בחומש ויקרא )יח, כד

ה  ֶׁ ָכל ֵאל  או  ב ְ מ ְ ַ ט  י  , העברת הבנים למולך וכו'[]משכב בהמה, משכב זכור ושאר עריותת ִּ  ְבָכלכ ִּ

נֵ  ְ פ  ַח מִּ ֵ ל  ַ י ְמש  ר ֲאנִּ ֶׁ ם ֲאש  יִּ וֹּ ְטְמאו  ַהג  ה נִּ ֶׁ ץ  .םיכֶׁ ֵאל  ְטָמא ָהָארֶׁ ְפקֹּדַות ִּ יָה  ָואֶׁ ָנה  ָעלֶׁ א ֲעוֹּ קִּ ָ ַות 

ץ יהָ  ָהָארֶׁ בֶׁ ת יֹּש ְ  ."אֶׁ

עמי כנען היו שטופים בתועבות השפלות ביותר. לכן החשבון האלקי קבע להענישם בחומרה 

על מעשיהם. מלבד זאת, ארץ ישראל היא ארץ קדושה ואינה יכולה לשאת את תועבות 

 נוהגים בטומאה ושפלות, הארץ מקיאה אותם. כאלה. לכן כשיושבי הארץ

ה' חפץ שהעם הנבחר יירש את הארץ הנבחרת. ארץ ישראל מתאימה לעם ישראל, בה יוכלו 

חֹּת ָהֲאָדָמה"לגלות את סגולתם ובה יתקיים בהם  ְ פ  ש ְ ֹּל מִּ ְבְרכו  ְבָך כ  )בראשית יב, ג(.  "ְונִּ

כשעמי כנען יושבים בארץ כולה.  החיבור בין ארץ ישראל לעם ישראל מיטיב עם האנושות

ומטמאים אותה בתועבותיהם, החושך והרוע שולטים, וכשישראל חוזרים לארצם, האור 

 והטוב שולטים וברכה רבה באה לעולם.

כמו כן, אי אפשר לחיות לצדם של עמי כנען בלי להיות מושפע מהם, כפי שהוכיחה 

רבן וגלות ועכבה את ברכת ה' ההיסטוריה לאורך הדורות. השפעת עמי כנען גרמה לחו

    מלהופיע במשך אלפי שנים. 

 

 הארץ ירושת מצוות - ווי השנייהצ
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ם": נג פסוקב נאמר ֶׁ ת  ַרש ְ ת ְוהוֹּ ץ אֶׁ ם ָהָארֶׁ ֶׁ ְבת  ַ יש  ה   וִּ י ב ָ ם כ ִּ י ָלכֶׁ ת ָנַתת ִּ ץ אֶׁ ת ָהָארֶׁ ֶׁ ש   ָלרֶׁ

 "אָֹּתה  

  :ישראל ארץ את ישבילו לכבושלכל הדורות  מדאורייתא המצו לומד מפסוק זה שישנה ן"הרמב

 הוא כי אותה ויירשו בארץ שישבו אותם יצוה, היא עשה מצות זו דעתי על"

 ."'ה בנחלת ימאסו ולא, להם נתנה

 )שכחת העשין, מצוה ד(:  בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב"םוחזר על דבריו 

 ליצחק לאברהם, לאבותינו יתעלה ל-הא נתן אשר הארץ את לרשת נצטוינו"

... היא מצוות עשה לשממה או האומות מן זולתינו ביד נעזבנה ואל, יעקבול

  ."לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן הגלות...

 היא הארץ וישוב כיבוש מצוותש ן"הרמב כדברי פסקו אחרוניםהו ראשוניםה הפוסקיםמ רבים

 .ר סימן עה(אבן העז לחן ערוךשו תשובה פתחיעיין ) הדורות לכל התורה מן המצו

 

 כפי, ישראל עם של עצמאי שלטון ייסד בהול לכובשה גם אלא ישראל בארץ גורל רק אינה המצוה

 יהושע מלחמת' וממאמרם. ובישיבתה בכיבושה נצטוינו": בדבריו ן"הרמב שמדגיש

 29במדבר עמ' ) בשיחותיו ה"הרציוכן מלמד אותנו  ."בכיבוש היא הזו המצוה כי תבין 'לכבש

  :(35הערה 

. בארצנו פה השולטים נהיה שאנחנו ...הדורות לכל ן"כהרמב מצווים הננו"

 שהארץ נקיים אופן באיזה .אחרת אומה ביד ולא בידנו להיות צריכה הארץ

 שלטון: לאומה ארץ היות של הדרך זאת! וממשלה בשלטון? שלנו תהיה

 ."וממשלה

 גורק ללא ר -במלואה  הארץבתקומתה של מדינת ישראל זוכים אנו לקיים את מצוות ישוב 

 )שם( ומלמד אותנו: ה"הרצילטון עצמאי משלנו, כפי שממשיך ש תחתבארץ  גורבארץ, אלא ל

 ן"הרמב ישראל של אביהם כדברי התורה מן מצווה היא ישראל מדינת הקמת"

 השלטון. אחרת אומה ביד ולא בידינו תהיה הזאת שהארץ שנצטווינו, ל"ז

 מפורשת מצווה הריהו... וצבאה ישראל מדינת :קרי, דשוהק בארץ היהודי

  ."וחשובה

 

 מבט לתלמיד

עם ישראל שב דור בו  – יות בדור התחיהחנדגיש לתלמידים את הזכות הגדולה שיש לנו ל

צבא משלו, ומיישב חלקים וממשלה של בה שלטון עצמאי  מיסדלארצו לאחר שנות גלות ו
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לתוקף ' ו)במאמר הרצי"המר וא וכךשנים. דבר שעם ישראל חיכה לו אלפי  ,הארץשל רבים 

"ברוך שהחיינו וקיימנו, אשרינו (: לנתיבות ישראל ח"א עמ' רסט 'קדושת יום עצמאותנו

בהכרזה על הקמת מדינת ישראל, את קיומה הממשי של  תש"ח, ה' באייר-שזכינו ב

טתנו אכן סוף סוף הגענו אל פרק זה של מציאות שלי עיקר מצווה גדולה וקדושה זו...

על ארצנו... הגענו להתחלת קיומה הממשי של מצווה זו, והננו ממשיכים בה בדרך 

 .ההדרגה באור ישועת ה' ומפלאות עזרתו"

 

 מבט למורה

ם"לדברי הרמב"ן משמעות המילה  בפסוק זה שונה ממשמעות המילה  "ְוהֹוַרְשתֶּ

ם"  רוש, כפי יעותה היא גבעוד שבפסוק הקודם משמ -המופיעה בפסוק הקודם "ְוהֹוַרְשתֶּ

בהעמק  תקחו אותה בתור ירושה. הנצי"ב -שהסביר רש"י, בפסוק זה היא מלשון ירושה 

 מציין שלשורש זה ישנן שתי משמעויות הופכיות: דבר

נב(  וקשרשים שמשמעם כך, וכאן )פס "שורש 'רש' משמע דבר וחילופו, כמו הרבה

 ."הפירוש מלשון ירושה"ג "נ וקואילו בפס שתגרשו ותסירום מירושתם" הפירוש

ם"לעומת זאת מסביר גם את לשון  רש"י שבפסוק זה באותו אופן כמו בפסוק  "ְוהֹוַרְשתֶּ

 ."והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה"הקודם: 

על אף שבדרך כלל לומדים אנו את דברי רש"י, כאן נביא לילדים את פירושו של הרמב"ן 

 והחשובה של כיבוש וישיבת הארץ. המלמד אותנו על המצוה היסודית

כדאי לנצל הזדמנות זו להביא מקורות העוסקים בחביבות מצוות ישיבת הארץ, כמו דברי 

 ד( שכתב: שכחת העשין) לספר המצוות השגותהרמב"ן ב

שכל  בה והיא דירת ארץ ישראל עד שאמרוואומר אני כי המצוה שהחכמים מפליגין "

 ,ולשון ספרי )ראה יב ...בעיניך כעובד עבודה זרה היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא

יהושע  ביחנניה בן אחי ר בימתיה בן חרש ור ביכט( מעשה ברבי יהודה בן בתירה ור

שהיו יוצאין חוצה לארץ והגיעו לפלטיה וזכרו את ארץ ישראל וזקפו את  ,נתן ביור

שבת בה ושמרת וירשתה וי'עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה 

 ."ת שבתורהואמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצו ',לעשות

 

ם" :נד פסוקב נאמר ֶׁ ְתַנַחְלת  ת ְוהִּ ץ אֶׁ ָרל ָהָארֶׁ גוֹּ ם ב ְ חֵֹּתיכֶׁ ְ פ  ש ְ ו   ָלַרב ְלמִּ ְרב  ַ ת ת   אֶׁ

יט ְוַלְמַעט ַנֲחָלתוֹּ  ְמעִּ ַ ת ת  ל ַנֲחָלתוֹּ  אֶׁ ר אֶׁ ֶׁ ה לוֹּ  ֵיֵצא ֲאש  ָ מ  ָ ָרל ש  וֹּ ת ְהיֶׁהיִּ  לוֹּ  ַהג  וֹּ  ְלַמט 

ם ָחלו   ֲאבֵֹּתיכֶׁ ְתנֶׁ  "ת ִּ

 .בפרשת פנחס )בסופו של פרק כו(למדנו בהרחבה בגורל את אופן חלוקת הארץ 
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ם": נו-נה יםפסוקב נאמר ו   לֹּא ְואִּ יש  רִּ ת תוֹּ ֵבי אֶׁ ץ יֹּש ְ ם ָהָארֶׁ ֵניכֶׁ ְ פ  ר ְוָהָיה מִּ ֶׁ ירו   ֲאש  תִּ וֹּ  ת 

ם ים ֵמהֶׁ כ ִּ ם ְלש ִּ ֵעיֵניכֶׁ ם ב ְ ינִּ ְצנִּ םב ְ  ְולִּ יכֶׁ ד ֵ ם ְוָצֲררו   צִּ ְתכֶׁ ץ ַעל אֶׁ ר ָהָארֶׁ ֶׁ ם ֲאש  ֶׁ ים ַאת  בִּ  יֹּש ְ

ה   ר ְוָהָיה. ב ָ ֶׁ ֲאש  ַ י כ  יתִּ מ ִּ ת ד ִּ וֹּ ם ַלֲעש  ה ָלהֶׁ ֶׁ ֱעש  ם אֶׁ   "ָלכֶׁ

 עם של תוילהגלי יוביל מהארץ האויבים גירוש אי - ביותר החמור אזהרה המופיע בפסוקים אלו

 !מהארץ עצמו ישראל

  :ן"הרמב זאת מסביר? כך כל חמורה לתוצאה להביא יכול הארץ יושבי של גירושם אי מדוע? כיצד

 אתכם וילמדו, תבינו ולא תראו ולא אתכם להטעות עיניכם ינקרו כי יאמר"

 יחטיאו פן בארצך ישבו לא' :שאמר כמו, אלהיהם את ולעבוד תועבותיהם בכל

' בעיניכם שכים' שיהיו ואחר. (לג, כג שמות) 'אלהיהם את תעבוד כי לי אותך

 אתכם ויצערו שיכאיבו ,'בצדיכם צנינים' יהיו, מאחרי לשוב אתכם ויטעו

 אתכם ויביאו בכם שילחמו - 'אתכם וצררו' כך ואחר. אתכם ולבוז לשלול

 ".שלימה גלות מפניהם אתכם אגלה ואני, במצור

של השארתם  ךם מהארץ לא יביא בצורה ישירה לגלות של עם ישראל, איגירושם של הגוי-אי

 יביאו החמורים שחטאיהם עד זרה לעבודהמעבודת ה' יטו את ליבם ישראל הגויים תביא לכך ש

  :הירש ר"הרש תבשכ כפי .ממנה לגלות ויאלצו, בארץ לשבת ראויים יהיו שלא לכך

 חס] האליליות כלפי סובלנות תגרור האליליים התושבים כלפי הסובלנות"

 תחדלו', ה ארץ בתוך צידוק לה וותמצא האליליות את תסבלו ואם, [וחלילה

  ."להגנה ראויים תהיו ולא בארץ קיומכם זכות תינטל וכך', לבדו' לה' להיות
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 לג פרקהמסרים העולים מ

 מסעות בני ישראל

 לעולםמחמתה הוא ש ,לעמו ה"הקב של הגדולה אהבתו עללומדים  אנו המסעות מפירוט 

 גם בתנאים הקשים של המדבר. םמחסור לכל ודואג תםוא מנהיג, םתאו עוזב ינוא

 הוא מתנהג אם גם לו ודואג בנו את אוהבה כאב העם, במעשי תלויה אינה לעמו' ה אהבת 

 את וממתיק עליהם' ה מרחם, חמור בחטא חוטאיםישראל  כאשר גם, כן על. כשורה לאש

 .עונשם

 אליהם מאהבתו הדבר נובע, כראוי על שנהגו שלא ישראל את ה"הקב מעניש כאשר גם, 

 .למעלתם ולהשיבם מחטאם לרפאותם כדי

 בלי שידע מתי יצטרך להתחיל ללכת 'ה בצווי רבות שנים במשך במדבר הלך ישראל עם ,

 . בה' מתוך אמונה ודבקות בו ובביטחון נאמנותב ולהיכן,

 נוספות שנים ושמונה שלושים במדבר שארלהי ישראל נדרשו המרגלים חטא בעקבות 

 מהתכונות להשתחרר - ישראל בארץ החיים למדרגת םעצמ את ולהכין לבנות בכדי

 .ואמונה גבורה, ביטחוןב ולהתחזק מצרים משעבוד בהם שהשתרשו העבדותיות

 אותם והכשירו' בה אמונתם את חיזקו במדבר ישראל בני עימם התמודדוש הקשיים 

 .לארץ כניסהקראת הל

 

 מצוות ירושת ארץ ישראל וגרוש יושביה

 יש ישראל לעם .רגלו לכף מנוח למצוא ישראל עם יכול בו וםמק רק אינה ישראל ארץ 

 .אליה ומופלא עמוק החיים וקשר דבקות

 ישראל עם יכול בה רקולכן ', ה לעם המותאמות מיוחדות סגולותעם  נבראה ישראל ארץ 

 חשיבותה גם נובעת מכאן. תפארתו בכל ולהופיע כראוי סגולתו את לפועל להוציא

 .ישראל ארץ ישוב מצות של הגדולה

 בארץ גורל רק אינה המצוה .ישראל בארץ לשבת מהתורה מצוה ישנה הפוסקים בולר 

 .ישראל עם של עצמאי לטוןש תחת בה ולשבת הגויים מיד לכובשה גם אאל

 עיקרית מצוה את ממשי באופן לקיים המתחילה ישראל מדינת להקמת בדורותינו זכינו 

 .ישראל מארץ נכבדים חלקים ומיישבת ושולטת, זו
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 לד פרק

 :קרייםיע נושאים שני בפרקנו

 לירדן ממערב הארץ גבולות .1

 הארץ את המנחילים השבטים נשיאי שמות .2

 

 (וט-א )פסוקים גבולות הארץ ממערב לירדן

יש צורך לברר את תחומיה  ,הכנות לכניסה לארץלהמשך כ, ירושת הארץ תלאחר שלמדנו על מצוו

 וגבולותיה. 

, ישראל לעם מגורים מקום רק אינה ישראל ארץ שלמדנו כפי - רבה ותחשיב ישנה הארץ לגבולות

 בצורה העולם את ולרומם בשלמות חייו כוחות את להופיע ישראל עם יכול בו, קדוש מקום אלא

 מצוותה קיום גם לכן. בלבד המובטחת הארץ גבולות בתוך זאתאולם כל  ,ביותר הטובה

 מבואר ךוכ .אלו לגבולות מוגבל - בארץ ויותהתל מצוותה - שבארץ הקודש לחיי המיוחדות

 : י"שרב

 לכתוב הוצרך, לארץ בחוצה נוהגות ואין בארץ נוהגות מצות שהרבה לפי"

 המצות ולפנים הללו הגבולים מן לך לומר, סביב רוחותיה גבולי מצרני

 ."נוהגות

 

 מבט למורה

שראל מעל אדמתו סבוכה ומורכבת. מאז גלה עם י נהת גבולות הארץ וזיהויים היסוגיי

איבד את הקשר לארץ ישראל, מרחביה וגבולותיה. למרות שהתורה הוא והתרחק מהארץ, 

לפרטיהם, קשה היה במשך הדורות לזהות את  ארץה מדייקת מאוד במסירת מיצרי גבולות

מפני שרבים מגדולי הפרשנים לא ישבו בארץ או אפילו ביקרו בה, ודורות  –גבולות הארץ 

ץ שממה מעם ישראל. לפיכך רבו הדעות בנושא זה, ואיננו יודעים בוודאות רבים ישבה האר

לאחר שחזרנו לארץ אבותינו  ,דור התחיה ,לזהות את המקומות המופיעים בפסוקים. בדורנו

והתחדש הישוב בארץ ישראל, נעשים ניסיונות לברר את זהותם שם המקומות ואת מיקומי 

 הגבולות.

 תארבלומדנו עם התלמידים ניצמד להבנת פשוטי המקראות ונבגלל מורכבותו של נושא זה, 

 . המדויקתבצורה כללית בלא להיכנס לדיון בזהותם  ות השוניםמקומהאת 

מסיבה זו לא נכנס עם התלמידים לשאלת היחס בין הגבולות הנזכרים בפרשתנו לגבולות 

)בראשית טו, בהבטחת ה' לאברהם בברית בין הבתרים  -במקומות אחרים בתורה הנזכרים 
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האם הגבולות  - בפרשת משפטים )שמות כג, לא( ובפרשת עקב )דברים יא, כד( ,כא(-יח

בצורה מפורטת יותר או שמא ישנו  אלא שהם מופיעיםהנזכרים בפרשתנו הם אותם גבולות 

ואם כן מהיכן הוא נובע ]להרחבה ומקורות בענין זה ניתן לעיין  ,שוני בין הגבולות

 )כרך ב( בערך 'ארץ ישראל' בפרק על גבולות הארץ[.ודית קלופדיה תלמיבאנצ

 

 

 מבט לתלמיד

 נתקלים במספר מושגים חדשים: אנו בפירוט הגבולות  הסברי מושגים:

כינוי לרוח  - כינוי למזרח, "ים" - כינוי לרוח דרומית, "קדמה" - שמותיהם של הרוחות: "נגב"

 מערבית )שבארץ ישראל מתוחמת בים(.

הנקודה אליה יגיע  - והקיף. "תוצאותיו" - "ונסב" .ים(גילשאנו ר פינה כפילא ו)צד  - "ה"פא

 (.רש"יתסמנו בצורה משופעת )באלכסון( ) -הגבול. "תתאו", "והתאויתם"

 

  הדרומי הגבול

ם ְוָהָיה" :ג פסוקב נאמר ַאת ָלכֶׁ ְ ב פ  גֶׁ ר נֶׁ ְדב ַ מ ִּ ן מִּ ם ְיֵדי ַעל צִּ ם ְוָהָיה ֱאדוֹּ בו ל ָלכֶׁ ב ג ְ גֶׁ  נֶׁ

ְקֵצה ַלח ָים מִּ ֶׁ  "ֵקְדָמה ַהמ 

 נמצא - מוכרת נקודהציון  ידי על מידרוהגבול בתחילה מתארת התורה את מיקומו הכללי של ה

ם ְוָהָיה" - הגבול של המפורט תיאורל התורה עוברת מכן לאחר. אדום שליד צין במדבר הוא  ָלכֶׁ

בו ל ב ג ְ גֶׁ ְקֵצה נֶׁ ַלח ָים מִּ ֶׁ  ים של הדרומי מקצהו, מזרח מצד יתחיל הדרומי הגבול ."ֵקְדָמה ַהמ 

 .מערב לכיוון וימשיך ,המלח

ם ְוָנַסב" :ה-ד יםפסוקב נאמר בו ל ָלכֶׁ ב ַהג ְ גֶׁ ֶׁ נ  ים ְלַמֲעֵלה מִּ ָנה ְוָעַבר ַעְקַרב ִּ  ְוָנַסב ...צִּ

בו ל ן ַהג ְ ם ַנְחָלה ֵמַעְצמוֹּ ְצָריִּ ְצאָֹּתיו ְוָהיו   מִּ ה תוֹּ ָ  "ַהי ָמ 

בין  עברהגבול לא תמיד  .בתיאורו המפורט של הגבול הדרומי ממשיכה התורהבפסוקים אחרים 

יצא, כפי שמלמד ונכנס  - לעיתים התפתלאלא  בקו אחד ישרהמקומות אותם מזכירה התורה 

 : י"רש

 קו] המיצר היה שלא מלמד, 'ויצא' או 'ונסב' :[אלו וקיםבפס] שנאמר מקום כל"

 של צפונו לצדו ועוקם המצר יוצא, [מתפתל] לחוץ ויוצא הולך אלא הושו [הגבול

 מעלה נמצא, עקרבים מעלה של בדרומה המצר ועובר למערב באלכסון עולם

 ."המצר מן לפנים עקרבים
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 המערבי הגבול 

ם ְוָהָיה ָים ְגבו לו  " :ו פסוקב נאמר ל ַהי ָם ָלכֶׁ דוֹּ ְהיֶׁה זֶׁה ו ְגבו ל ַהג ָ ם יִּ בו ל ָלכֶׁ  "ָים ג ְ

 הברור הוא קו הגבול גבול זה. התיכון יםהוא הש ,הים הגדול - מתאר את הגבול המערביזה פסוק 

 .ביותר

 

 הצפוני הגבול

ְהיֶׁה ְוזֶׁה" :ט-ז יםפסוקב נאמר ם יִּ בו ל ָלכֶׁ ן ג ְ ן ָצפוֹּ דֹּל ַהי ָם מִּ ָתאו   ַהג ָ ם ת ְ  .ָהָהר הֹּר ָלכֶׁ

ָתאו   ָהָהר ֵמהֹּר ְהיֶׁה זֶׁה ...ֲחָמת ְלבֹּא ת ְ ם יִּ בו ל ָלכֶׁ ן ג ְ  "ָצפוֹּ

 מקום על כן גם למדנו( לח-לז וקיםפס, הקודם שבפרק) המסעות שבפירוט מידיםלתל זכירנ

 - פה לומדים אנו עליו מקום אותו זה אין אולם, ונקבר אהרן מת בוש' ההר הר' בשם הנקרא

 עליו ההר שהר בעוד, ישראל ארץ של מזרחה בדרום תהנמצא אדום ארץ ליד היתה אהרן קבורת

 .ישראל ארץ של מערבי הצפון צידהב הים ליד אנמצ אלו וקיםבפס אנו לומדים

 

  המזרחי הגבול 

ם" :יב-י יםפסוקב נאמר יתֶׁ ְתַאו ִּ ם ְוהִּ ְגבו ל ָלכֶׁ ָפָמה ֵעיָנן ֵמֲחַצר ֵקְדָמה לִּ  ַעל ו ָמָחה ...ש ְ

ף תֶׁ ֶׁ ת ָים כ  רֶׁ ֶׁ נ  בו ל ְוָיַרד .ֵקְדָמה כ ִּ ָנה ַהג ְ ְצאָֹּתיו ְוָהיו   ַהי ְַרד ֵ ַלח ָים תוֹּ ֶׁ  " ...ַהמ 

מזרחה ויורד דרומה עד שמגיע לאזורים מעט משיך מהגבול בפסוקים אלו מתואר הגבול המזרחי. 

 לים שמגיע עד הירדן לאורך יורד, כנרת ים של המזרחי לצד הוא יעגמ ,ששמותיהם מוכרים לנו

 .המלח

 

 מבט לתלמיד

 לחידוד הבנת פרשה זו של גבולות הארץ אצל התלמידים, ניתן להביא לתלמידים מפה

ת המקומות א אומצלן אותם ולכוו יםהשונ כיווניםפשוטה של הארץ, לעבור איתם על ה

 פירוט גבולותיה של הארץ. מהמוכרים לנו 

 

ה ַוְיַצו" :יג פסוקב נאמר ֶׁ ת מֹּש  ֵני אֶׁ ָרֵאל ב ְ ש ְ ץ זֹּאת ֵלאמֹּר יִּ ר ָהָארֶׁ ֶׁ ְתַנֲחלו   ֲאש   אָֹּתה   ת ִּ

ָרל גוֹּ ר ב ְ ֶׁ ה ֲאש  ו ָ עַ  ָלֵתתה'  צִּ ש ְ ת תְלתִּ וֹּ ט  ַ י ַהמ  ה ַוֲחצִּ ֶׁ ט  ַ   "ַהמ 

ר" ֶׁ ה ֲאש  ו ָ זאת  .נעשתה על פי צווי ה'אלא חלוקת הארץ לשבטים אינה אקראית  - "ָלֵתתה'  צִּ

 שבט כל בין התאמה ישנה כך, ישראל לארץ ישראל עם בין ושייכות ה התאמהמשום שכשם שישנ

 .לנופי נחלתו התאמה ישנהכל שבט  לשתכונות אופיו ל. נחלתו אל
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 : (395)במדבר עמ'  בשיחותיו ה"הרצי כותב כךו

 את בונים םכול. מיוחד מקום יש ושבט שבט לכל. קימדוי התנחלות סדר יש"

 שבט לכל כאשר, 'כאחד כולנו אבינו ברכנו', ובבריאותו בשלמותו ישראל בית

 זו חלוקה. לבלבל ואין, שלו ומקום שלו תפקיד, משלו ערך, משלו חשיבות יש

 ."וטופוגרפי רוחני, גשמי: המובנים בכל נעשית

 לשבטים אפשרה זו חלוקה. הטבעי למקומו שבט כל הביאה ולמצריה לגבולותיה הארץ חלוקת

 .והרוחנית הגשמית הייחודית יכולתם את לפועל להוציא

 

י": טו-יד פסוקיםב נאמר ה ָלְקחו   כ ִּ ֵ י ְבֵני ַמט  ה ֲאבָֹּתם ְלֵבית ָהראו ֵבנִּ ֵ דִּ  ְבֵני ו ַמט   יַהג ָ

י ֲאבָֹּתם ְלֵבית ה ַוֲחצִּ ֵ ה ַמט  ֶׁ ֵני. ַנֲחָלָתם ָלְקחו   ְמַנש   ת ש ְ וֹּ ט  ַ י ַהמ  ה ַוֲחצִּ ֶׁ ט  ַ  ָלְקחו   ַהמ 

ר ַנֲחָלָתם ן ֵמֵעבֶׁ ְזָרָחה ֵקְדָמה ְיֵרחוֹּ  ְלַיְרד ֵ   "מִּ

 מהווה חלק מארץ ישראל השלמההוא בגבולות שבפרשתנו, למרות ש נכללעבר הירדן המזרחי לא 

 מדרגת פחותה שתווקד דרגתש משום זאת .את נחלתם בוקבלו גד וחצי משבט מנשה ראובן, בני ו

 אומרים ישראל שבני( יט, כב) יהושע בספר אנו שלומדים כפי, המערבי הירדן עבר של הקדושה

ם ְוַאךְ ": הירדן של המזרחי רבעב שיושבים השבטים וחצי לשנים ץ ְטֵמָאה אִּ רֶׁ ם אֶׁ ז ְַתכֶׁ ְברו   ֲאחֻׁ  עִּ

ם ל ָלכֶׁ ץ אֶׁ רֶׁ ז ַת אֶׁ ר ה' ֲאחֻׁ ֶׁ ַכן ֲאש  ָ ם ש  ָ ן ש  ַ כ  ש ְ ֵכנו   ְוֵהָאֲחזו   ה' מִּ תוֹּ דברי בני את  י"רשומסביר  "ב ְ

וכן  ."שכינתו [המזרחי הירדן בעבר] בה להשרות הוא ברוך הקדוש בחר שלא": ישראל

 פני על] מערבה הירדן שמעבר ישראל ארץ לחלק ערוך ואין": דבר בהעמק ב"הנציכותב 

 ."בגשמיות גם ברוחניות גם, [לירדן מזרחשמ החלק

 

 

 כט(-טז )פסוקים שמות נשיאי השבטים המנחילים את הארץ

רשימת נשיאי השבטים, שנתמנו להנחיל את הארץ לתשעת השבטים מופיעה בפרשה שלפנינו 

את נחלתם מעבר לירדן קבלו ומחצית השבט, אחר ששבטי ראובן, גד וחצי שבט מנשה כבר 

 מזרחה. 

 

ה" :יז פסוקבנאמר  ֶׁ ת ֵאל  מוֹּ ים ש ְ ר ָהֲאָנש ִּ ֶׁ ְנֲחלו   ֲאש  ם יִּ ת ָלכֶׁ ץ אֶׁ ְלָעָזר ָהָארֶׁ ֵֹּהן אֶׁ  ַהכ 

עַ  ֻׁ ש  יהוֹּ ן וִּ  "נו ן ב ִּ

ר  ֶׁ ְנֲחלו  "ֲאש  ם" יִּ מלשון הפסוק נראה שהנשיאים עצמם זכו בנחלה עבור בני שבטם. מסביר   - ָלכֶׁ

 : י"רשזאת 
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 על לפיקוח ממונה-] פוטרופוסא ונשיא נשיא כל בשבילכם - לכם ינחלו אשר"

 ואחד אחד לכל ובורר ולגברים למשפחות השבט נחלת ומחלק ,לשבטו [הנכסים

 ."שלוחים עשאום כאלו עשוי יהיה עושין שהם ומה. הגון חלק

 לא בעיות ,כדרכו של עולם לאחר החלוקה, תעוררוה הסתם מןמדוע נעשתה החלוקה באופן זה? 

 או בדבר גודל פלוני של הקרקע איכות בדבר תלונות כגון, חההמשפ בתוך או השבט בתוך מעטות

את כל הנחלה עבור לידיו נשיא השבט קיבל חלוקה, לא יהיו עוררין על ה. כדי שהשכן של חלקו

 :הירש ר"הרשכולם, וכולם קיבלו את סמכות חלוקתו, כפי שכותב 

 באי הם והרי, והיחידים המשפחות, השבטים כנציגי כאן נתמנו אלה אנשים"

 משפטי תוקף לו יש למענם עושים שהם מה וכל, לנחלה הזכאים כל של כחם

  ."סופית חל והוא

 - הארץ מנהלים את חלוקת נון בן ויהושע הכהן אלעזרנוסף לנשיאים הזוכים לכל שבט בנחלתו, 

 לכל שבט את נחלתו. ומחלקים גורלאת ה מפיליםה הם

 

ה" :טי פסוקבנאמר  ֶׁ ת ְוֵאל  מוֹּ יםָהֲאנָ  ש ְ ה ,ש ִּ ֵ ֵלב ְיהו ָדה ְלַמט  ן כ ָ ֶׁ נ ֶׁה ב   "ְיפֻׁ

י שאר - המרגליםמשנים עשר  כאחד שלח בפרשת גם המוזכר היחיד הנשיא הוא יפונה בן כלב

עדיין משמש כנשיא העומד בראש שבטו ומכין את  ובפרשתנו ,הארץ את לתור שנשלחו - השבטים

 . כניסתו לארץ

ועמידתו  רוחו עוזוביזכר באהבתו הגדולה של כלב לארץ נבהזדמנות זו  לכך. לא לחינם זכה כלב

היחידים מבני דור המדבר )בני שהיו יהושע ללו והם אלה שעמדו שעל כבודה של הארץ  יתנהאה

 כנס לארץ.יעשרים ומעלה( שזכו לה
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 לד פרקמ המסרים העולים

 ישראל, ארץ ישראל אינה רק מקום מגורים מקרי לעם  .ישנה חשיבות רבה לגבולות הארץ

אלא מקום קדוש, בו יכול עם ישראל להופיע את כוחות חייו בשלמות ולרומם את העולם 

 בצורה הטובה ביותר, וזאת בתוך גבולות הארץ המובטחת בלבד. 

  מוגבל לגבולות  - מצוות התלויות בארץ - מצוות המיוחדות לחיי הקודש שבארץהקיום

 .אלה

 ישראל מארץ חלקם שה למרותבפרשה  יםכרמוז לא המזרחי הירדן עברהנחלה ב גבולות 

 בגלל שדרגת קדושתם פחותה מדרגת הארץ עצמה. השלמה

 מיוחדת נחלה נוחל הוא כן ועל, מיוחדת ייחודיות, מיוחד ערך, מיוחד תפקיד יש שבט לכל 

 .ותפקידו ייחודיותו, לייעודו המתאימה

 הבתו הגדולה לארץ א בגלללארץ,  וזכה להיות מהיחידים מבני דור המדבר שנכנס כלב

 עוז על כבודה. בעמידתו ו
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 לה פרק
 :עיקריים נושאים שני בפרקנו

 וייםהל ערי .1

 מזידוב שגגהב רוצחודין  ערי המקלט, הפרשת .2

 

 (ח-א וקיםפס) לוייםה ערי

 פתיחה

למדנו בפרקים הקודמים על מצוות כיבוש הארץ וירושתה, על גבולותיה של הארץ וחשיבותם, ועל 

כשם שהבחירה בארץ ישראל עבור עם ישראל אינה אקראית, כך חלוקת  .טיםלשבחלוקת הארץ 

שנעשתה בגורל על פי ה', אינה אקראית, לכל שבט ושבט ניתנה נחלה המתאימה  ,הארץ לשבטים

 לו ולכוחות חייו המיוחדים.

למדנו  ך. כהוא אינו מקבל נחלה ייחודית לו - שונה משאר השבטים , שבט לוי,אולם, שבט אחד

ֵני ּוְבתֹוךְ "רשת קרח )יח, כג(: בפ ָרֵאל ּבְ  ."ַנֲחָלה ִיְנֲחלוּ  לֹא ִיׂשְ

  שמיטה ויובל יג, יב(: כות)הל ם"הרמבמסביר זאת כך ו

 לעבוד שהובדל מפני? אחיו עם ובביזתה ישראל ארץ בנחלת לוי זכה לא ולמה"

 יורו' שנאמר ,לרבים הצדיקים ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות לשרתו ה' את

 עורכין לא - העולם מדרכי הובדלו לפיכך '.לישראל ותורתך ליעקב משפטיך

 ."...נוחלין ולא ישראל כשאר מלחמה

לא בני לוי  .לרוממה ולחברה לדבר ה' ,תפקידו של שבט לוי הוא לשאת את דגל הקודש של האומה

, עם ישראלהאדמה אלא יעסקו בהרבצת תורה ב עבודתב טרודים ושלא יהי כדי נחלה בארץקיבלו 

רו  "בהסבר ברכתו של משה לשבט לוי )בסוף ספר דברים(:  זקוניהחתב כפי שכ יךָ  יוֹּ טֶׁ ָ פ  ש ְ  ְלַיֲעקֹּב מִּ

ָרְתךָ  ָרֵאל ְותוֹּ ש ְ  בטלילה בה טרודים להיות נחלה להם שאין פנויים שהם לפי" - "ְליִּ

 ."תורה מדברי

 ,נחלה להם דאין [אף על -] הינ": החיזקוניתב , כפי שכלמקום מגורים גם הלויים זקוקים אולם

ארבעים ושמונה מכל ישראל קיבלו הם לכן  ."[הם זקוקים מקום מכל -] צריכי מיהא דירה בית

 .לומדים אנו בפרשתנו ן'ערי הלויים' עליהשהן ערים 

ֵקם"לפני מותו שבט לוי יעקב ל כתבראת  ַיֲעקֹּב ֲאַחל ְ יֵצם ב ְ ָרֵאל ַוֲאפִּ ש ְ יִּ )בראשית מט, יז(  "ב ְ

 ישראל לתועלת הזה הענין ישראל בכל אותם שפזר ומה": רבנו בחייסביר מ

למלא שהלויים יוכלו בכדי  כדי שהתורה תהיה נגישה לכל אחד ואחד במקומו. - "בהוראותיהם

מקום בלא רוכזו ערי הלויים  - ללמד תורה לישראל ולחברם אל הקודש - את תפקידם המיוחד

 .אזוריים בכל רחבי הארץ קודש' י'מרכז וויהשל, כך ו בין כל שבטי ישראאחד, אלא פוזר
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ר" :ב-א פסוקיםבנאמר  ֵ ל ה' ַוְיַדב  ה אֶׁ ֶׁ ַעְרבֹּת מֹּש  ָאב ב ְ ן ַעל מוֹּ  ַצו .ֵלאמֹּר ְיֵרחוֹּ  ַיְרד ֵ

ת ֵני אֶׁ ָרֵאל ב ְ ש ְ ם ְוָנְתנו   יִּ י ִּ ֲחַלת ַלְלוִּ נ ַ ז ָָתם מִּ ים ֲאחֻׁ ת ָערִּ בֶׁ ָ ְגָרש   ָלש  ים ו מִּ ָערִּ יבֵֹּתיהֶׁ  לֶׁ  םְסבִּ

נו   ת ְ ם ת ִּ י ִּ  "ַלְלוִּ

ת" רק נועדו ללויים תנוניש הערים הלויים אינם נוחלים את הארץ, וגםשמדגישה התורה  בֶׁ ָ  - "ָלש 

שאת חלקם בארץ משאר העם זאת בשונה  .שיהיה להם מקום מגורים המספק את צורכיהם כדי

ֲחַלת"מכנה התורה  ָתם נ ַ ז ָ   ."ֲאחֻׁ

 ספר החינוךמצוות, כפי שכותב התרי"ג הינו חלק מ כאן המופיע להפריש ערים ללוייםצווי ה

 )מצוה תח(: 

"שנצטוו ישראל לתת לשבט לוי ערים לשבת בהן אחר שאין להם חלק בארץ, 

כי שבט  ...'ונתנו ללוים מנחלת אחוזתם ערים לשבת צו את בני ישראל'שנאמר 

חלת הלוי מבחר השבטים ונכון לעבודת בית ה', ואין לו חלק עם ישראל בנ

 ."שדות וכרמים, אבל ערים היו צריכים להם על כל פנים לשבת

 

 מבט לתלמיד

על כך התלמידים את שמחתו הגדולה של כל אחד ואחד מבני ישראל  בפני תארניתן ל

העוסקים בעבודת משרתי ה' שנפלה בחלקו הזכות שעיר לויים תהיה סמוכה לנחלתו. הלויים 

ם דבר ם ע  הע   הלכה לכל סביבתם, ומפגישים אתובלימוד התורה, מורים ב הקודש במקדש

 מתעלים ומתרוממים. כל הסביבהחיי היום יום של כתוצאה מכך  ה'.

 

ים ְוָהיו  ": ג פסוקבנאמר  ָערִּ ם הֶׁ ת ָלהֶׁ בֶׁ ָ ם ָלש  יהֶׁ ֵ ְגְרש  ְהיו   ו מִּ ם יִּ ָ ְמת  ְבהֶׁ ם לִּ ָ ש  ְרכֻׁ  ו ְלכֹּל ְולִּ

 "ַחי ָָתם

להם  נוסף עבור צרכים נוספים שישנם רחבמללויים להקצות מלבד מקום הדירה עצמו, ישנו צורך 

 מאי"כפי שאומרים חז"ל בגמרא בנדרים )פא, א(:  כביסהאו בהמות  גידולאיחסון חפצים,  -

ָתם' בנוסף למקום המגורים עצמו  ,לכן .שלהם הבסיסיים החיים מצורכי שהיא ,"כביסה –' ַחּיָ

 .רש סביב לעיר עבור צרכים אלוהלויים מג יעראחת מלכל  הקצותמצווים בני ישראל ל

 

י" :ה-ד בפסוקיםנאמר  ֵ ְגְרש  ים ו מִּ ָערִּ ר הֶׁ ֶׁ נו   ֲאש  ת ְ ם ת ִּ י ִּ יר ַלְלוִּ ק ִּ יר מִּ ף ָוחו ָצה ָהעִּ לֶׁ  אֶׁ

ה ָ יב ַאמ  ם. ָסבִּ ֹּתֶׁ חו ץ ו ַמד  יר מִּ ת ָלעִּ ַאת אֶׁ ְ ם ֵקְדָמה פ  יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ  ת ב ָ ַאת ְואֶׁ ְ ב פ  גֶׁ  נֶׁ

ם יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ  ת ב ָ ם ָים ַאתפ ְ  ְואֶׁ יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ  ַאת ְוֵאת ב ָ ְ ן פ  ם ָצפוֹּ יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ  יר ב ָ  ְוָהעִּ

ךְ  וֶׁ ָ ת  ַ ְהיֶׁה זֶׁה ,ב  ם יִּ י ָלהֶׁ ֵ ְגְרש  ים מִּ ָערִּ  "הֶׁ
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מלמדים אותנו על מידותיהם של המגרשים שמצווים בני ישראל להוסיף על ערי ה ,פסוקים אלוב

ף"מידת כל מגרש המוסף על העיר היא בפסוק ד' נאמר ש , ישנה לכאורה סתירה:הלויים לֶׁ  אֶׁ

ה ָ ם :ואילו בפסוק ה' נאמר, "ַאמ  ֹּתֶׁ ה" "ו ַמד  ָ ַאמ  ם ב ָ יִּ ַ  ואם כן רוחב המגרש הוא אלפיים אמות. ַאְלפ 

 :(ל"חז פי על) י"רשעונה זאת  על שאלה

 הוא אלפים? כיצד הא, 'באמה אלפים' אומר הוא ואחריו -' סביב אמה אלף'"

 ."וכרמים לשדות והחיצונים למגרש הפנימים אלף מהםו, סביב להם נותן

הפנימי משמש לצרכים  .אלף אמה כל אחד רוחבב מגרשים שני תהקצול מצווים ישראל בני

ם" - ג' וקשהוזכרו בפס ָ ְמת  ְבהֶׁ ם לִּ ָ ש  ְרכֻׁ , והחיצוני משמש עבור גידול תבואה "ַחי ָָתם ו ְלכֹּל ְולִּ

  :דבר בהעמק ב"הנציכותב כפי ש ,מייו-היום קיוםופירות הנצרכים ל

 מכל, ומעשר מתרומה וכרם שדה תבואות להם שהיה למרות[ -] גב על ואף"

 ממקור תלישתו אחר מיד היינו, חיים שהמה בשעה הפירות למאכל נצרך מקום

 ומסתמא... חי ואינו נתייבש שכבר דיגון אחר ניתן ומעשרות תרומות... גידול

 ."תלישתן אחר מיד הוא מאכלם שעיקר ,גנה ירקות גם שם לזרוע רשאים היו

 את רוחבוהכתוב  צייןאיחסון וכביסה, מ - צורכי הלוייםשנועד להעוסק במגרש  'דפסוק באם כן, 

 אומרתאלף אמה. ואילו בפסוק ה' המתאר את מדידת השטחים הנוספים על העיר  -זה של מגרש 

בכדי שתהיינה אלף אמה  ,לכל רוח אלפיים אמה ולכך הסשטח שרוחבו התורה שיש למדוד 

 נוספות עבור גידולי גינה טריים.

 

ַאת ֵקְדָמה בהמשך הפסוק:נאמר  ְ ת פ  ם "אֶׁ יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ  ת ב ָ ַאת ְואֶׁ ְ ב פ  גֶׁ ם נֶׁ יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ   ב ָ

ת ַאת ְואֶׁ ְ ם ָים פ  יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ  ַאת ְוֵאת ב ָ ְ ן פ  ם ָצפוֹּ יִּ ַ ה ַאְלפ  ָ ַאמ    "ב ָ

 מצדדי העיר.אחד   הוספת המגרשים נעשתה לכל

 

ים ְוֵאת" :ז-ו יםפסוקבנאמר  ָערִּ ר הֶׁ ֶׁ נו   ֲאש  ת ְ ם ת ִּ י ִּ ש   ֵאת ַלְלוִּ ֵ ְקָלט ָעֵרי ש  ר ַהמ ִּ ֶׁ  ֲאש 

נו   ת ְ ה ָלנֻׁס ת ִּ ָ מ  ָ ם ,ָהרֵֹּצחַ  ש  נו   ַוֲעֵליהֶׁ ת ְ ים ת ִּ עִּ ם ַאְרב ָ יִּ ַ ת  יר ו ש ְ ל. עִּ ים כ ָ ָערִּ ר הֶׁ ֶׁ נו   ֲאש  ת ְ  ת ִּ

ם י ִּ ים ַלְלוִּ עִּ מֹּנֶׁהו   ַאְרב ָ יר ש ְ ן עִּ ְתהֶׁ ת אֶׁ ן ְואֶׁ יהֶׁ ֵ ְגְרש    "מִּ

, מקלט עריערים מתוכן משמשות גם כ שש .ושמונה ארבעים הוא הלויים ערי של ללוהכ מספרן

נלמד כפי ש)לא יוכלו גואלי הדם לפגוע בהם  ןוכל עוד ישהו בה בשגגה הרוצחים ינוסו ןאליה

 .ערים ושתיים ארבעים עוד ומלבדן, בהמשך הפרק(

 

 למורהמבט 
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ם" מהדגשת הכתוב נו   על שש ערי המקלט[-] ַוֲעֵליהֶׁ ת ְ ים ת ִּ עִּ ם ַאְרב ָ יִּ ַ ת  יר ו ש ְ  חז"ל למדו "עִּ

לא רק שש הערים שיוחדו לערי מקלט מצילות את הרוצח בשגגה שא( ע" יג ;אע" י)מכות 

. אלא שישנם שני הבדלים בין ששת הערים המוגדרות כערי שאר ערי הלוייםכל אלא גם 

 י(:-)הלכות רוצח ושמירת נפש ח, ט הרמב"םלשאר ערי הלויים, כפי שכותב מקלט 

 וכל [מגינות על רוצח בשגגה שנכנס לתוכם מפני גואל הדם-] קולטות הלויים ערי כל"

 שהובדלו מקלט ערי בין יש [הבדל-] הפרש ומה ...היא מקלט עיר מהן אחת

 לדעת שלא בין דעתל בין קולטות מקלט שערי ?הלויים ערי שאר ובין למקלט

 ושאר ,נקלט בהן ונכנס הואיל ]גם אם נמלט הרוצח לשם בלי לדעת שזוהי עיר מקלט[

]ואם נכנס לשם הרוצח בלי לדעת שזוהי עיר  לדעת אלא קולטות אינן הלויים ערי

 והדר ,ביתו שכר נותן אינו מקלט בערי הדר ורוצחמקלט יכול גואל הדם להורגו[. 

 ."הבית לבעל שכר נותן יםיהלו ערי בשאר

 

ים" :ח פסוקבנאמר  ָערִּ ר ְוהֶׁ ֶׁ נו   ֲאש  ת ְ ז ַת ת ִּ ֵני ֵמֲאחֻׁ ָרֵאל ב ְ ש ְ ו   ָהַרב ֵמֵאת יִּ ְרב  ַ  ו ֵמֵאת ת 

יטו   ַהְמַעט ְמעִּ ַ יש   ,ת  י אִּ פִּ ר ַנֲחָלתוֹּ  כ ְ ֶׁ ְנָחלו   ֲאש  ן יִּ ֵ ת  ם ֵמָעָריו יִּ י ִּ  "ַלְלוִּ

בפירושו  ג"הרס, כפי שכותב ארץה בנחלת חלקול התאםב יהיה שבט כל שייתן הערים מספר

  ."תמעיטו מעט שלקח ומי תרבו הרבה שלקח מי מאת" לתורה:

  :בספר יהושע )פרק כא( מתוארת חלוקת ערי הלויים

ו  " ש  ג ְ י ַוי ִּ ֵ ת ָראש  ם ֲאבוֹּ י ִּ ל ַהְלוִּ ְלָעָזר אֶׁ ֵֹּהן אֶׁ ל ַהכ  עַ  ְואֶׁ ֻׁ ש  ן ְיהוֹּ ל נו ן ב ִּ י ְואֶׁ ֵ ת ָראש   ֲאבוֹּ

ת וֹּ ט  ַ ְבנֵ  ַהמ  ָרֵאל ילִּ ש ְ רו  . יִּ ם ַוְיַדב ְ לֹּה ֲאֵליהֶׁ ש ִּ ץ ב ְ רֶׁ אֶׁ ַנַען ב ְ ה' ה ֵלאמֹּר כ ְ ו ָ ה ְבַיד צִּ ֶׁ  מֹּש 

ת ים ָלנו   ָלתֶׁ ת ָערִּ בֶׁ ָ ן ָלש  יהֶׁ ֵ ְגְרש  נו   ו מִּ ֵ ְמת  ְבהֶׁ נו  . לִּ ת ְ ָרֵאל ְבֵני ַוי ִּ ש ְ ם יִּ י ִּ ֲחָלָתם ַלְלוִּ נ ַ ל מִּ  אֶׁ

י ִּ ת ה' פ  ים אֶׁ ָערִּ ה הֶׁ ֶׁ ת ָהֵאל  ְגְרש ֵ  ְואֶׁ ןמִּ ָרל ַוי ֵֵצא, יהֶׁ וֹּ  ."...ַהג 

 רוב השבטים נתנו ארבע ערים מנחלתו.כל שבט  הקצהבהמשך הפרק )שם( נמנות הערים ש

 שלוששבט נפתלי ניתנו נחלת מ .רק עיר אחת הקצה ,נחלה קטנהבעל היה ש ,שבט שמעון ללויים.

 .של לויים שמונה ערים היונחלת שבט יהודה שהיתה רחבת ידיים בואילו  .ערים

  

 

 לד(-ט )פסוקים שגגה ובמזידרוצח בודין ערי מקלט, הפרשת  

 ,הארץ של יםהמדויק גבולותה - הסדר התקין של יישוב הארץ על ידי עם ישראל על שלמדנו לאחר

יש  כיצדמלמדת אותנו התורה  - ללויים עריםה ונתינת שבטיםנחלות הסדר החלוקה של 

 הרצי"הכותב  וכךאימה לחיי הקודש בארץ. להתמודד עם חריגות מההתנהלות הרגילה המת

  :(397בשיחותיו )במדבר עמ' 
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"סדר ההתנחלות כולל את המצבים הרגילים ואף את המצבים המיוחדים של 

התנחלות הארץ משתכללת על ידי סידור  .עיר מקלט עבור הרוצחים בשגגה..

 המצבים המיוחדים של רוצחים הגורמים לטומאתה".

ם" - ברו צריך לגלות לעיר מקלטאדם שרצח בשגגה את ח יתֶׁ ְקרִּ ם ְוהִּ ים ָלכֶׁ ְקָלט ָעֵרי ָערִּ  ְוָנס ...מִּ

ה ָ מ  ָ ה רֵֹּצחַ  ש  ֵ ש   ַמכ  פֶׁ ָגָגה נֶׁ ש ְ הן בכדי להינצל מגואל הדם היכול להורגו מחוץ לעיר המקלט,  ,"ב ִּ

 לכפר על מעשהו החמור. כדי והן 

פגיעה שמעשהו יביא לת על דעתו לא אמור היה להעלו רוצחה - ה באונסאירעבמידה והרציחה 

 א(:ע" מכות ח) חז"לכפר על מעשהו, כפי שאומרים ל נדרש ינואהוא בחיי אדם, 

: יעקב בן אליעזר רבי אמר מכאן, עצמו את לממציא פרט - ומצא: בנןרנו ת"

 .ר"פטו - וקבלה ראשו את הלה הוציא מידו האבן משיצתה אם

זרק  מעשה פשע שעלול להרוג אדם, לדוגמאעשה  -במידה והרוצח היה 'שוגג הקרוב למזיד' 

לרשות הרבים אבן שפגעה באדם והרגה אותו, הוא אינו גולה מפני שעוונו חמור, ולכן אין גלות 

 מכפרת לו ואין ערי מקלט קולטות אותו, ואם מצאו גואל הדם בכל מקום והרגו, פטור.

]של הרוצח  מעשה"ה :ירשהרש"ר ה וכך כותב .בשוגגאירע רצח הכאשר הדין שונה אולם 

 זימון בו אין ואף פושעת רשלנות משום בו אין; מאונס וגם ממזיד גם רחוק הוא בשגגה[

חמור  בשוגג, הוא עשהעל אף שהרצח נ. ת"הדע על אותו להעלות אפשר היה שלא מקרים

 ומזקיק כפרה. 

 נאמר:  ה(מ"ד, פ" סנהדרין)במשנה נטילת נפש היא דבר חמור מאוד. 

שכל המאבד נפש אחד מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם "ללמדך 

מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם 

 . מלא"

ם ֱאלֹּ על הפסוק )בראשית ט, י(  הרד"קתב וכך כ לֶׁ צֶׁ י ב ְ ת ָהָאָדם"קִּ "כ ִּ ה אֶׁ   :ים ָעש ָ

למו בשכל שנתן בו, "כי הוא נכבד מכל הנבראים השפלים עד שהאל בראו בצ

לפיכך יש לשאר הנבראים שייראו ממנו, וגם איש את אחיו שלא ישחית גופו 

וצלמו, כי אם יהרגהו הנה השחית מעשה האל הנכבד שבכל השפלים, והוא 

  .עשה אותו בצלמו והוא השחיתו"

 : עונשו של הרוצח בשגגה ומסביר את חומרת )מצוה תי( ספר החינוך מוסיף בעל אתלאור ז

כרונם י"לפי שעוון הרציחה חמור עד מאד שבה השחתת העולם, עד שאמרו ז

לברכה שההורג נפש מזיד אפילו עשה כל המצוות אינו ניצול מן הדין שנאמר 

  ."'אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס, ולא ימלט'
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אם היה הרוצח מבין וחי את הערך הרב של חיי כל אדם מישראל, היה נזהר בתכלית הזהירות 

 :(426)עמ'  בשיחותיו הרצי"הוכדברי  נמנע מכל מעשה שעלול להביא לנטילת חיים.ו

"יש כל מיני רשעים וכל מיני מדרגות ברשעות. הטומאה היותר גדולה היא שפיכות 

דמים: 'ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה...'. חיוב מסירות נפש על אלה השנים 

. אבל לגבי שפיכות דמים, אין פסוק מיוחד. )עבודה זרה וגילוי עריות( נלמד מפסוקים..

לדברים כאלה אין צורך בפסוק... מציאות של רצחנות בישראל היא דבר נורא ואיום, 

 .'ולארץ לא יכופר... כי אם בדם שפכו'"

 

 מבט לתלמיד

הגדולה של כל יהודי ויהודי ואת  המעלהלאורך לימוד הפרשה נשוב ונדגיש לתלמידים את 

ל אחד ואחד בריאה בצלמו של הבורא ולדעת שיש בו נשמה אלקית, חובתנו לראות בכ

 נטילת נפש. איסור של הגדולה וממילא נלמד על החומרה 

 

חיים לעם ישראל מעניקה יא ה - )תהלים קטז, ט ורש"י שם( 'החיים ארץ'ארץ ישראל נקראת 

 ר"הרששכותב ה, כפי מהותהופכית לכל היא  ארץנטילת חיים במשום כך,  .רוחניים וגשמיים

  :הירש

 והמטרה התכלית, העליונה תוצרתה. האדם למען' ה לעם ניתנה' ה תורת ארץ"

 האדם כי, בה המתפרנס אדם כל נשמת היא, עליה המורעפת' ה ברכת של

 רק לכולם ניתנה הארץ. מספקת שהארץ האמצעים ידי על' ה תורת את מגשים

  ".לתורה קדוש שהוא אדם כל נשמת קדושת על שישמרו בתנאי

י" :לד(-תנו )פסוקים לגייחותמת פרש לכן ם כ ִּ יף הו א ַהד ָ ת ַיֲחנִּ ץ אֶׁ א ְולֹּא ...ָהָארֶׁ ֵ ת ְתַטמ   אֶׁ

ץ ר ָהָארֶׁ ֶׁ ם ֲאש  ֶׁ ים ַאת  בִּ ה   יֹּש ְ ר ב ָ ֶׁ י ֲאש  ֵֹּכן ֲאנִּ ָכה   ש  תוֹּ  ."ב ְ

 

 ניתן לשאול: רוצח בשוגג במה חטא, הרי בסופו של דבר הרג את הנפש בשוגג?

"הנה כוונת התורה שאם יחטא האדם בשוגג, אל יאמר: 'מה עשיתי ובמה  :האלשיךכתב 

נחשב חטאתי? הלא לא נתכוונתי לחטוא ולמרוד בה' חלילה', על כן ידע האדם כי גם 

בלא דעת נפש לא טוב, רצונו לומר מה שחטא האדם בלא דעת, סימן כי הנפש לא 

 .טוב מאיזה עוון אשר חטא תחילה"

 וטאחירוד. חטא בשגגה מעיד שיש לנגרם ממצב רוחני  וטא כי חטאוח כלומר גם השוגג נחשב

 חטא קודם. 
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"שגגה יוצאת לעולם ( כתב: ח"א פרק שני אות רסבעל מסכת שבת ) עין איהב קוק מרן הרב

מפני שהיסוד הטוב שעליו בנויה אותה הזהירות המתייחסת לענין ההוא, איננו קנוי 

חפץ להשמר ממנו מצד הסכמתו וחפצו ]האדם[  איפה בנפש קנין טבעי, אף על פי שהו

דה ההיא, מכל מקום השגגה רובצת לפתחו. אבל מי ילקבל עליו את עול המצוה או המ

שכבר קנה לו קנין טבעי את היסוד שעליו המצוה בנויה, מצד הרגש האנושי לכל 

 . הפחות, יש לו כבר שמירה פנימית בעומק נפשו ולא יבוא לידי מכשול"

, על אף שהוא נעשה בשגגה, נובע מכך שהערך של המצוה בה נכשל האדם לא החטאם כלומר עצ

כשל אף ביותר ולא נהיה קנוי ומבוסס היטב בנפשו, שכן מי שערך זה קנוי בנפשו היטב נזהר 

 בשוגג. 

 

 (טו-ט וקיםפס)ודיניהן  מקלטה ערי

רי הארץ הגיעה העת לצוות תחילת עניינו של דין ערי מקלט נזכר בספר שמות )כא, יג(, וכעת בשע

על הבדלת הערים, הכנתן לייעודן וקביעת מספרן ומקומן. ערי המקלט נועדו להגנת כל מכה נפש 

עובר הרוצח בשוגג תהליך של תשובה תקופת השהות בעיר המקלט בבשגגה מידי גואל הדם, ו

 מכפרת על שגגת מעשיו.ה

 

ָראֵ " :יא-י יםבפסוקנאמר  ש ְ ֵני יִּ ל ב ְ ר אֶׁ ֵ ב  ים אֶׁ ד ַ ם עְֹּברִּ ֶׁ י ַאת  ם כ ִּ ָ ֲאֵלהֶׁ ת ל ְוָאַמְרת 

ָנַען ן ַאְרָצה כ ְ ה רֹּ .ַהי ְַרד ֵ ָ מ  ָ ם ְוָנס ש  ְהיֶׁיָנה ָלכֶׁ ְקָלט ת ִּ ים ָעֵרי מִּ ם ָערִּ ם ָלכֶׁ יתֶׁ ְקרִּ ֵצַח ְוהִּ

ָגָגה ש ְ ש  ב ִּ פֶׁ ה נֶׁ ֵ  "ַמכ 

בורח כך שערי המקלט צריכות להיות מזומנות ל רש"ימהמילה 'והקריתם', לשון מקרה, לומד 

 שלא יצטרך לחפש אחריהן.

 

ם ְוָהיו  " :יב בפסוקנאמר  ים ָלכֶׁ ָערִּ ְקָלט הֶׁ ֵאל ְלמִּ ג ֹּ ְפֵני ָעְמדוֹּ  ַעד ָהרֵֹּצחַ  ָימו ת ְולֹּא מִּ  לִּ

ט ָהֵעָדה ָ פ  ש ְ  ."ַלמ ִּ

ראשון ערי המקלט משמשות לו השלב בהפסוק עוסק באדם שרצח במזיד וחייב מיתה, ובכל זאת 

כזאת המזכה אותו  האדם הקרוב למת ברמ - מגואל הדם להנצל . הוא נס לשם כדיכמקלט

 העלול שלא לשלוט ברוחו ולהרוג אותו בגלל שרצח את קרובו. , בירושתו של המת

 ו( מתארת את התהליך: מ"ב, פ") במסכת מכותהמשנה 

 [לברוח] מקדימין מזיד ואחד שוגג אחד []בשלב ראשון, אחרי מעשה הרצח בתחילה"

ית בב מיתה שנתחייב מי .משם אותו םומביאי םשולחי ית דיןוב ,מקלט לערי
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 אותו מחזירין גלות שנתחייב מי, פטרוהו - מיתה נתחייב ושלא ,הרגוהו – דין

  ."'מקלטו עיר אל העדה אותו והשיבו' מרשנא למקומו

 

בלו את נחלתם שניים וחצי שבטים, ואילו בארץ ישראל נחלו תשעה וחצי יבעבר הירדן המזרחי ק

  זהה. ,ערי המקלט בעבר הירדן ובארץ בטים, ובכל זאת מספרש

, ]מצויים רוצחים רבים["משום דבגלעד נפישי רוצחים  על פי חז"ל:זו שאלה משיב על  רש"י

 ."()הושע ו, ח 'גלעד קרית פועלי און עקובה מדם' :דכתיב

כו לערי מקלט בגלעד שבעבר הירדן המזרחי מצויים רוצחים יותר מבמקומות אחרים, לכן הוצר

 רבים. 

מיועדים להורגים בשוגג, ואם רבו שם רוצחים במזיד, מה נשאלת השאלה: הלוא ערי המקלט 

 יועיל להם ריבוי ערי המקלט?

על שאלה זו השיב החזקוני, שערי המקלט שימשו גם את הרוצחים במזיד, שהרי גם רוצח במזיד 

אף ההורגים במזיד "לדין, וזו לשונו: בורח לעיר מקלט ומשם שולחים בית דין ומביאים אותו 

ולפיכך צריכים היו אותם שבגלעד לערי מקלט בשוה לאותה  ,גולים לערי מקלט

  ."שבארץ כנען

מכאן אנו למדים על מעלתה של ארץ ישראל בעבר הירדן המערבי, שאנשיה היו זהירים יותר 

 ויראי ה' יותר, ולא היו זקוקים לריבוי ערי מקלט.

 : ן"הרמב וי ערי המקלט בעבר הירדן המזרחי כתבטעם נוסף לריב

 שני הם כי, מאד גדולה היתה הירדן עבר ארץ כי, בעיני נראה הפשט דרך ועל"

 בהם טהרו ומואב עמון כי ואף, בהם מפליגים שהמקראות גדולים האמורי מלכי

 ראויה, מאד גדולה הירדן עבר היתה והנה... [לארצותיהם וצורפו ידם על נכבשו-]

 ערים השש אלה והיו, והלאה הירדן מן ישראל ארץ ככל מקלט ערי שוללש

 ."קולטות לבדן

 ערי המקלט בעבר הירדן המזרחי נבע מגודל השטח של חבל ארץ זה. יכלומר ריבו

)מצוה תח( מסביר מדוע נבחרו דווקא ערי הלויים לשמש כערי מקלט עבור  החינוך ספר בעל

 :, וכך כתבהרצוחים בשגגה

 נפש הורג כל לקלוט ארצם נבחרה ערכם וחין פעלם וכושר מעלתם ודלג ומפני"

 המקודשת אדמתם עליו תכפר אולי, השבטים שאר מארצות יותר בשגגה

 במעלות ידועים לבב אנשי בהיותם כי, בדבר אחר טעם ועוד. בקדושתם

 אליהם שינצל הרוצח [ישנאו-] ישטמו שלא לכל ידוע, נכבדות וחכמות המדות
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 בלא בפתע אשר אחר מגואליהם או מאוהביהם אחד יהרוג כי ואף, בו יגעו ולא

 ."יהרגנו איבה

מטרת ערי המקלט לעזור לרוצח בשגגה לתקן ולכפר על חטאו הנורא. אדמת הלויים, המקודשת 

בקדושתם והספוגה במעשיהם הטובים, יכולה להגן על הרוצח ולכפר על מעשיו. כמו כן, הלויים 

רוצח גם אם פגע באדם המוכר להם, ובוודאי ידאגו לעוררו לתשובה על בטוב ליבם לא יפגעו ב

 מעשיו.

 

 (כא-טז וקיםפס) דיזמב רוצח דיני

  :נאמר (ו-ה, ט בראשית)בפרשת נח 

ת ְוַאךְ " ם אֶׁ ְמכֶׁ ם ד ִּ ֵֹּתיכֶׁ ְדרֹּש   ְלַנְפש  י ַד... אֶׁ י ַד ָהָאָדם ו מִּ יש   מִּ יו אִּ ְדרֹּש   ָאחִּ ת אֶׁ ש   אֶׁ פֶׁ  נֶׁ

ֵֹּפךְ . ָהָאָדם ם ש  ָאָדם ָהָאָדם ד ַ מוֹּ  ב ָ ֵפךְ  ד ָ ָ ש   י יִּ ם כ ִּ לֶׁ צֶׁ ה יםקִּ ֱאלֹּ  ב ְ ת ָעש ָ   ."ָהָאָדם אֶׁ

ם ֱאֹלתב על המילים "כ ק"רדה לֶׁ י ְבצֶׁ םקִּ כִּ דָּ אָּ ת הָּ ה אֶׁ שָּ  ":ים עָּ

 שנתן בשכל בצלמו בראו שהאל עד השפלים הנבראים מכל נכבדהאדם[ -] הוא"

 אותו עשה והוא, שבשפלים דהנכב, האל מעשה השחית הנה יהרגהו אם ...בו

 ...."מעשיו לבטל האל כנגד זה עשה הנה, השחיתו והוא בצלמו

ה וגע בברימי שהורג אדם הרי הוא פועל באופן החריף ביותר כנגד מעשה בראשית, שהרי הוא פ

ה', ואף משחית דבר שנעשה בצלם אלקים ובכך פוגם כביכול בנוכחות  יצרהמשוכללת ביותר ש

 האלקית בעולם.

םהמילים "כותב על  הירש ר"הרשו דָּ אָּ ׁש הָּ פֶׁ ת נֶׁ ְדֹרׁש אֶׁ יו אֶׁ חִּ יׁש אָּ יַּד אִּ ם מִּ דָּ אָּ יַּד הָּ  : "ּומִּ

 ידו לשלוח 'אדם'ל חלילה'... לה כח ובא נציג, כשמו' אדם' להיות האדם על"

 כל של 'אחיו' להיות עליו חובה. האדם בנפש - שביצורים ובנעלה בקדוש

 חובה ...אדם שבכל האלוקית הנשמה את יריכ העצמית הכרתו ממעמקי. אדם

 על מצווה אדם כל. בו הנפוחה והנשמה הנפש את אדם בכל לראות עלינו

  ."אדם כל של נפשו שמירת

מתוך הבנה כי בכל אדם ישנה נשמה  נו להוסיף חיים וטוב לעולם, לעזור ולתמוך אחד בשניעלי

 אדם אחר.ייו של חלפגוע ב ,לקצר חיים - , וחלילה לא לפעול להיפךאלקית

 

ם" :חי-טז יםפסוקבנאמר  י ְואִּ ְכלִּ הו   ַבְרזֶׁל ב ִּ כ ָ ם ...הו א רֵֹּצחַ  ַוי ָמֹּת הִּ ן ָיד ְואִּ בֶׁ אֶׁ ר ב ְ ֶׁ  ֲאש 

ה   ָימו ת הו   ב ָ כ ָ י אוֹּ ... הו א רֵֹּצחַ  ַוי ָמֹּת הִּ ְכלִּ ר ָיד ֵעץ ב ִּ ֶׁ וֹּ  ָימו ת ֲאש  הו   ב  כ ָ  רֵֹּצחַ  ַוי ָמֹּת הִּ

ת הו א  "ָהרֵֹּצחַ  יו ַמת מוֹּ
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 . )רש"י( במתכוון - במזיד רוצחמדברים על  האל פסוקים

ן" - להמיתכוחו ב שיש בדבר הרג אם רקחייב מיתה  במזיד רוצח הם מלמדים כי בֶׁ ר ָיד אֶׁ ֶׁ  ֲאש 

ה   ָימו ת י ...ב ָ ר ָיד ֵעץ ְכלִּ ֶׁ וֹּ  ָימו ת ֲאש   בו שיהא צריך דבר בכלההורג : "י"רש כותב וכך ."...ב 

  ."'בו ימות אשר' בכולם רשנאמ, להמית כדי שיעור

" לגבי ההורג בכלי ברזל לא כתבה התורה עם זאת, ה  ר ָימו ת ב ָ ֶׁ  : רש"י ומבאר, "ֲאש 

ב"ה , שגלוי וידוע לפני הק]שחייב הרצח על ידו גם אם אין בו שיעור["חוץ מן הברזל 

 .שהברזל ממית בכל שהוא אפילו מחט, לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור"

באמצעות  פגיעהשמתחתיו אין חייבים על רצח. אין שיעור מינימלי  הפוגע באדם כלומר, לברזל

 ., כי ברזל ממית בכלשהומחייבת את הרוצח בכל גודל כלי ברזל

ם" :כא-כ יםפסוקבנאמר  ְנָאה ְואִּ ש ִּ ו   ב ְ נ  פֶׁ יךְ  אוֹּ  יְֶׁהד ָ לִּ ש ְ י ָה ָעָליו הִּ ְצדִּ  אוֹּ . ..ַוי ָמֹּת ב ִּ

הו   ְבֵאיָבה כ ָ ת י ָמֹּתוַ  ְבָידוֹּ  הִּ ה יו ַמת מוֹּ ֶׁ כ  ַ  "הו א רֵֹּצחַ  ַהמ 

 מעשי רציחה המחייבים את הרוצח מיתה.  של םנוספי סוגיםהתורה  מתארתאלו  בפסוקים

ו " נ  פֶׁ  .(ראב"ע) "ממקום גבוה"דחפו  - "יְֶׁהד ָ

יְך ָעָליו" לִּ ש ְ תרגום )על פי  "בכוונת ליבו אבנים עליו וִגלגל וקורות יתדות עליו זרק" - "הִּ

  (.ןיונת

י ָה" ְצדִּ  .שמות כא, יג( ראב"ע) "במזיד ועושה אורב" - "ב ִּ

מופיעות בפסוקים אלו ההבדל בין הדוגמאות המנויות בפסוקים אלו לאת המציין  הרש"ר הירש

  הקודמים:

 קל אלה ובמקרים, מכשיר באמצעות המתה של מקרים תיארו יח-טז פסוקים"

 מורים אלו פסוקים ...רצח יאה שההמתה המוכיחים הסימנים את להגדיר יותר

, התוצאה ואת האמצעי את, הכח את לשקול יש ההמתה דרכי כל בשאר שגם

  ."המעשה של ישירה תוצאה להחשב יכול המוות אם בשאלה להכריע כדי

שיש  ככלל ניתן לומר שכדי לחייב מיתה לא די בכך שהרוצח רצה להרוג אלא צריך שיעשה מעשה

 מתחייב מיתה. ביקש להמית וגם עשה מעשה היכול להמית בו כדי להמית. רק אדם שגם

ם ג ֵֹּאל" :בהמשך הפסוקנאמר  ית הו א ַהד ָ ת ָימִּ ְגעוֹּ  ָהרֵֹּצחַ  אֶׁ פִּ ו   הו א בוֹּ  ב ְ נ  תֶׁ  "ְימִּ

מחמת שאין עדות מספקת או שלא התרו ברוצח  –גם במקום בו הרוצח אינו חייב מיתה בבית דין 

 צח.גואל הדם יכול להמית את הרו –כדין 

 דורשים:)סנהדרין מה, ב(  חז"ל
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 .]לבצע את גזר הדין ברוצח[ הדם בגואל מצוה -' הרצח את ימית הדם גאל'"תניא: 

 ?]שיבצע את גזר הדין[ גואל לו מעמידין דין שבית, גואל לו אין שאם ומניין

 ."בכל מקרה יהרגוהו[ -] מקום מכל -' בו בפגעו' שנאמר

כאשר אין גואל דם, בית הדין  לכל אדם להרוג את הרוצח. בזמן שיש גואל דם הרי הוא קודם

 ממית את הרוצח במיתת הרג )רמב"ם הלכות רוצח ב, א(. 

 

 (כח-כב וקיםפס) בשגגה רוצח דיני

ם": דכ-כב פסוקיםבנאמר  ַתע ְואִּ פֶׁ לֹּא ב ְ יךְ  אוֹּ  ֲהָדפוֹּ  ֵאיָבה ב ְ לִּ ש ְ ל ָעָליו הִּ י כ ָ לִּ לֹּא כ ְ  ב ְ

י ָה בֶׁ  ְבָכל אוֹּ  .ְצדִּ ר ןאֶׁ ֶׁ ה   ָימו ת ֲאש  לֹּא ב ָ ת ב ְ ל ְראוֹּ ֵ ֵיב לֹּא ְוהו א ַוי ָמֹּת ָעָליו ַוי ַפ   לוֹּ  אוֹּ

ש   ְולֹּא ְפטו  . ָרָעתוֹּ  ְמַבק ֵ ָ ין ָהֵעָדה ְוש  ֵ ה ב  ֶׁ כ  ַ ֵאל ו ֵבין ַהמ  ם ג ֹּ ים ַעל ַהד ָ טִּ ָ פ  ש ְ ה ַהמ ִּ ֶׁ  "ָהֵאל 

לגבי רוצח במזיד,  מיםבפסוקים הקוד וזכרוהדומים לאלו ש מיתה מתארים אופני אלופסוקים 

ַתע  - חוסר תשומת לב וזהירות מספקת, ולא מתוך כוונה לפגועגלל ב אלא שכאן הם ארעו פֶׁ "ב ְ

לֹּא ֵאיָבה" לֹּא", ב ְ י ָה ב ְ ת" ,"ְצדִּ לֹּא ְראוֹּ  . "ב ְ

באיזו עוצמה נעשתה הפעולה  - על בית הדין לחקור ולברר היטב כיצד נעשו הפעולות על ידי הרוצח

מתוך כוונה לרצוח או נבעו מחוסר זהירות בוצעו , ומתוך כך ללמוד האם הפעולות ובאיזה אופן

 ותשומת לב.

 

ילו  " :כה פסוקבנאמר  צ ִּ ת ָהֵעָדה ְוהִּ י ַד ָהרֵֹּצחַ  אֶׁ ֵאל מִּ ם ג ֹּ יבו   ַהד ָ ל ָהֵעָדה אֹּתוֹּ  ְוֵהש ִּ  אֶׁ

יר ְקָלטוֹּ  עִּ ר מִּ ֶׁ ה ָנס ֲאש  ָ מ  ָ   "...ש 

 גמורה בשגגה נעשה רגהשה הכריעו במידה של הרוצח, ועניינב דן העיר של הדין ביתלאחר ש

 מי": )הלכות רוצח ה, ז( ם"הרמב כותב וכך. המקלט לעיר ותוא מחזירים, חייב גלותהרוצח ו

 ."'מקלטו עיר אל העדה אותו והשיבו': שנאמר. למקומו אותו מחזירין גלות שנתחייב

ציאה ממקום מגוריו הקבוע והיציב, י אוהעונש הגלות של הרוצח, שבא לכפר על מעשהו החמור, 

 )מצוה תי(: ספר החינוךוהגבלתו לישיבה בעיר המקלט בלבד, כפי שמסביר 

 שיצטער, ידו על כזו גדולה תקלה שבאת מכיון שוגג אפילו שהרג למי ראוי"

 ומארץ מאוהביו האדם שנפרד מיתה כצער כמעט ששקול גלות צער עליה

 המוכה קרובי יראו לבלי בדבר תועלת ועוד ...זרים עם ימיו כל ושוכן מולדתו

 ."נועם התורה דרכי וכל, הרעה שנעשתה במקום תמיד לעיניהם הרוצח

התורה דואגת הן לרוצח בשגגה והן לקרובי הנרצח. עונשו של הרוצח איננו על ידי נקמה אלא על 

נת ידי תהליך של תשובה. הבריחה לעיר המקלט וחיי הבדידות של הרוצח בשוגג הם בבחי

בכך שאינם עלולים להיפגש  'ייסורים מכפרים'. כמו כן ישנה דאגה לרגשותיהם של קרובי הנרצח
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"וכל דרכי עם הרוצח במקום שבו קרובם נרצח. לכן מסיים בעל ספר החינוך את דבריו במילים: 

 .עם"והתורה נ

הם יהיו מדינים אלה אנו למדים עד כמה ירדה התורה לסוף דעתם של הבריות ודאגה לכך שחיי

 . טובים, ישרים ונעימים

איננה רק כדי להביאו לתשובה וכפרה מתוך צער  אוהביוקרוביו וכל גלות הרוצח בשגגה מביתו ומ

וכאב, אלא גם כדי להפגיש אותו עם בני שבט לוי שעריהם נקבעו כערי מקלט, ובכך לעורר אותו 

 )פרשת ואתחנן שנת תר"פ(: השם משמואלהם, כדברי להידבק ב

 הרוצח שזה משום ה"זצללה ר"אדמו אבי ק"כ הגיד הרוצח מקלט בענין ההנ"

 לו המציא ת"שהשי אלא, במדה מדה חיותו את אבד הנהרג של בחיים שחטא

 והתלהבות בחיות עבודתם כל שהלויים, מקלטו בעיר ללויים שיסתפח תקנה

 חדשה חיות שואב כן דייל וע, ]מרימים את קולם בשירה[ קלא לארמא ובשיר

 ."הלויים אמצעותב

כל עניינם של הכהנים הוא לעבוד את ה', להתקרב אליו, ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים. 

עבודת ה' שלהם נעשית מתוך דבקות, התלהבות ושירה ובכך הם מוסיפים שפע של חיים. על כן 

ן הרוצח שמסתפח ללויים ונדבק בעבודתם מוסיף בעצמו תוספת של חיים ודבקות ובכך הוא מתק

 את מיעוט החיים שגרם על ידי המתת אדם מישראל.

ילו  " ליםימן המ צ ִּ צריך לדון במזיד שלפני שגוזרים את דינו של רוצח חז"ל לומדים  "ָהֵעָדה ְוהִּ

 .ותו של הנידוןלהיות יכולת אמתית לראות את זכצריכה בית הדין העוסק בדיני נפשות ל - בזכותו

, על פי מראה עיניהםלמוות אדם שרצח אינם יכולים לדונו  דין שראו -שחברי בית הדין הוא לכן 

 : א(ע" כלשון הגמרא )ראש השנה כו

 דחזיוהו וכיון ',העדה והצילו', 'העדה ושפטו' התורה אמרה[-] אמר דרחמנא"

]אינם יכולים  זכותא ליה חזו מצו לא - כיון שראו שהרג את הנפש[-] נפשא דקטל

 ."זכות[ מצוא לו צדל

ספר החינוך , כפי שכותב צוה להביא את הרוצח לפני בית הדין, ושם לדון את דינוממסיבה זו 

 מיתה עליו שיתחייב החטא מעשה עושה כשנראהו החוטא להרוג שלא")מצוה תט(: 

 ומסביר את שורשה של מצוה זו:, "דין לבית שנביאהו קודם

צטוו "עניין דיני נפשות הוא דבר קשה מאוד, שצריך דקדוק גדול ביותר. ונ

 להיות מצילים הנדון בכל דבר הראוי להצילו בשבילו...בית הדין[ -]העדה 

ייהרג.  - יצילוהו, ואם לאו - שצריכים להפך בזכותו, ואם יש לו זכותכלומר 

ועל כן הזהרנו שיבוא הדין על כל פנים לפני בית הדין, ולא יידינוהו העדים 

 ."שראו הדבר בעיניהם לעולם
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, שגם כאשר מוטל עליו חשד כמה יקרה וחשובה נפשו של כל אדם מישראל עדד ולממכאן ניתן ל

עדיין מקפידים להפך בזכותו ולחפש עבורו חבל  ,והכף מטה לחובתו שהרג את הנפשכל כך חמור 

 הצלה.

 

ם" :כז-כו פסוקיםבנאמר  ת ָהרֵֹּצחַ  ֵיֵצא ָיצֹּא ְואִּ בו ל אֶׁ יר ג ְ ְקָלטוֹּ  עִּ ר מִּ ֶׁ ה ָינו ס ֲאש  ָ מ  ָ , ש 

ם ג ֵֹּאל אֹּתוֹּ  או ָמצָ  חו ץ ַהד ָ ְגבו ל מִּ יר לִּ ְקָלטוֹּ  עִּ ֵאל ְוָרַצח מִּ ם ג ֹּ ת ַהד ָ  לוֹּ  ֵאין ָהרֵֹּצחַ  אֶׁ

ם  "ד ָ

משם  יצא כל עוד הרוצח נמצא בתוך עיר המקלט, אין רשות ביד גואל הדם להיכנס לשם. אבל אם

ים בהימצאו בעיר חלק מעונש הגלות הוא, שחייו של הגולה תלוידם להורגו. המותר לגואל  במזיד

 המקלט, באופן שביציאתו מן העיר הוא מסתכן במוות.

 

י" :כח פסוקבנאמר  יר כ ִּ ְקָלטוֹּ  ְבעִּ ב מִּ ֵ ת ַעד ֵיש  ֵֹּהן מוֹּ דֹּל ַהכ  ת ְוַאֲחֵרי ַהג ָ ֵֹּהן מוֹּ  ַהכ 

דֹּל ו ב ַהג ָ ל ָהרֵֹּצחַ  ָיש  ץ אֶׁ רֶׁ ז ָתוֹּ  אֶׁ  "ֲאחֻׁ

 . ן בשעת הרצחכיהשהרוצח יוצא מעיר המקלט רק כאשר מת הכהן הגדול 

  ?הקשר בין מות הכהן הגדול ליכולתו של הרוצח בשגגה לשוב לארץ אחוזתומה  נשאלת השאלה:

 :. ההסבר הראשון עמוק וקשה להסברה. נביא את ההסבר השנישני הסבריםלכך הביא רש"י 

 .לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו""

ריות הגדולה הרובצת על כתפיו של הכהן הגדול האחראי על הרמת מכאן אנו למדים על האח

הקומה הרוחנית של האומה תוך תפילה מתמדת שלא יאונה רע לאף אחד מבניה, לא במזיד ואף 

 )פרק יט(, בביאור מידת החסידות: מסילת ישריםוכדברי הרמח"ל בספרו לא בשוגג. 

הרבה, שמוסרים עצמם על  ואלה הם הרועים האמתים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם"

צאנו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ 

והוא ענין כהן  ...להתפלל עליהם ולבטל הגזירות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה

 ."קשוישהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ב ,גדול שאמרו עליו )מכות יא(

הוא נכנס לפני ולפנים הן הגדול על ישראל עמו, אך ביום כיפור במשך השנה כולה מתפלל הכ

 ומתפלל תפילה קצרה ומכפר על עוונותיהם של ישראל. 

פר על מעוותי יכוהחושן  נושא את שמות בני ישראל על לוח ליבו באמצעות החושן,גדול הכהן ה

ובתפילתו את שמות בני ודתו זכיר לפני ה' ולפני הכהן הגדול בעבוה הדין )ראה רש"י שמות כח, ל(

כָּ , "ישראל ׁש ְלזִּ ֹקדֶׁ ל הַּ בֹו ְבֹבאֹו אֶׁ ל לִּ ט עַּ ְׁשפָּ מִּ ן הַּ ֵאל ְבֹחׁשֶׁ ְשרָּ ת ְׁשמֹות ְבֵני יִּ ֲהֹרן אֶׁ א אַּ שָּ ְפֵני ה' ְונָּ ֹרן לִּ

י מִּ ֵא  ד...תָּ ְשרָּ ט ְבֵני יִּ ְׁשפַּ ת מִּ ֲהֹרן אֶׁ א אַּ שָּ ידְונָּ מִּ ְפֵני ה' תָּ בֹו לִּ ל לִּ  ל(.-כט" )שמות כח, ל עַּ
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 :יצחק עקידתה הסבר אחר כתב

 ובחבורתו. הדור על מכפרת היא, [גדול ככהן] כזה גדול אדם שמיתת לפי"

 ."ההוא לשוגג ירפא ]במיתתו של הכהן הגדול[

ראש , הגדול הכהן - "מכפרת צדיקים של מיתתן"ש (אע" כח מועד קטן)חז"ל מלמדים אותנו 

 דורו אנשי על רחמים מבקשהאדם ש, ארץב הכך שתשרה השכינל פועלההשבט  ,שבט הכהונה

 .בשגגה הרוצח על במיתתו מכפר, חטאי בני ישראל על במקדש הקדושה בעבודתו ימיו כל ומכפר

 הלויים של בעזרתםוהחל בהליך של כפרה על חטאו  המקלט עירל בשגגה הרוצחשגלה  אחרי, לכן

אז ו, בשגגה הרוצח את כפרת כולו הדור על תכפרהמ הגדול הכהן תתימ משלימה ,תושבי העיר

 .אחוזתו לארץ שובלהוא  יכול

 

ה ְוָהיו  " :כט פסוקבנאמר  ֶׁ ם ֵאל  ת ָלכֶׁ ק ַ ט ְלחֻׁ ָ פ  ש ְ ם מִּ כֹּל ְלדֹּרֵֹּתיכֶׁ ם ב ְ בֵֹּתיכֶׁ ש ְ  "מוֹּ

 ."לארץ ובחוצה ישראל בארץ נוהגת סנהדרין"א( מפסוק זה שע" מכות זלומדים ) חז"ל

, שבמקדש הגזית בלשכת יושב הגדול הדין בית עוד כל רק מקום בכל נוהגים נפשות דיניאולם, 

 .(הירש ר"רש) שבארץ הדין בית חוכ כבאי פועלים לארץ שבחוץ הדין בית חבריזאת מפני ש

 

חָ " :ל פסוקבנאמר  ת ָהרֵֹּצַח ְוֵעד אֶׁ ְרַצח אֶׁ ים יִּ י ֵעדִּ ש  ְלפִּ ה נֶׁפֶׁ ֵ ל ַמכ  ש  כ ָ ד לֹּא ַיֲענֶׁה ְבנֶׁפֶׁ

  "ָלמו ת

 -ח לפי עדים ירצ. על שהכה את הנפש והבא להרג -נפש וגו' כל מכה ": רש"יכתב 

 ."שיעידו שבמזיד ובהתראה הרגו

כלומר כשירצה 'גואל הדם' להרוג את רוצח קרובו, איננו רשאי לפגוע בו עד שיתברר בבית דין 

 שרצח במזיד בעדים ובהתראה.

 

 (לד-לא וקיםפס) כופר אינו פוטר רוצח מעונשו

ְקחו   אְולֹּ " :לא פסוקבנאמר  ר תִּ ש   כֹּפֶׁ פֶׁ ר רֵֹּצחַ  ְלנֶׁ ֶׁ ע הו א ֲאש  ָ י ָלמו ת ָרש  ת כ ִּ   "יו ָמת מוֹּ

 להציל]כופר נפש, חלף המיתה[  פדיון תקבלו ולא" - (תרגום יונתן יפל )ע פירוש הדברים הוא

 ."יהרג הרוג כי ,]מיתה[ למות חייב שהוא הורג אדם בן

 

ְקחו   ְולֹּא": בפסוק לב נאמר ר תִּ יר לאֶׁ  ָלנו ס כֹּפֶׁ ְקָלטוֹּ  עִּ ו ב מִּ ת ָלש  בֶׁ ֶׁ ץ ָלש  ָארֶׁ ת ַעד ב ָ  מוֹּ

ֵֹּהן   "ַהכ 
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 מי" :רש"ית תשלום ממון, כפי שכותב באמצעו להיפטר מעונש הגלות אינו יכולרוצח בשגגה  גם

 לשבת לשוב כופר ליתן בממון מגלות נפטר אינו, בשוגג שהרג, מקלט עיר אל שנס

 .לו יכופרבכך ו גלותו את ובענווה בהכנעה קבלעליו ל אלא "[הגדול] הכהן ימות טרם בארץ

גע באחד וכדוגמת הפ ,תשלום פגיעה באדם הפוגע אלאות העונש אינו אחר פגיעותלמרות שביחס ל

ן"אף שהתורה אומרת שהעונש הראוי הוא ש של חברו, מאבריו ַחת ַעיִּ ַ ן ת  ן ַעיִּ ֵ ַחת ש  ַ ן ת  ֵ  שמות) "ש 

 –ה של רציחה, הרוצח צריך להיענש בחומרה ומרת, בגלל חממון םושלהדין הוא ת , כד(,כא

 לפי, בעולם ממון בשום יפטר שלא הכתוב יגיד" :רבנו בחייכותב וכך  .לההרג או לגלות

 .ו"לחבר אדם שבין מעבירות העבירות בכל כמוהו אין הרציחה שעון

 

יפו   ְולֹּא": לד-לגבפסוקים נאמר  ת ַתֲחנִּ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ֶׁ ם ֲאש  ֶׁ ה   ַאת  י ב ָ ם כ ִּ יף הו א ַהד ָ  ַיֲחנִּ

ת ץ אֶׁ ץ ָהָארֶׁ ר לֹּא ְוָלָארֶׁ ַ פ  ם ְיכֻׁ ר ַלד ָ ֶׁ ךְ  ֲאש  ַ פ  ֻׁ ה   ש  י ב ָ ם כ ִּ ַדם אִּ ְֹּפכוֹּ  ב ְ א ְולֹּא .ש  ֵ ת ְתַטמ   אֶׁ

ץ ר ָהָארֶׁ ֶׁ ם ֲאש  ֶׁ ים ַאת  בִּ ה   יֹּש ְ ר ב ָ ֶׁ י ֲאש  ֵֹּכן ֲאנִּ ָכה   ש  תוֹּ י ב ְ י כ ִּ ֵֹּכן ה' ֲאנִּ ךְ  ש  תוֹּ ֵני ב ְ  ב ְ

ָרֵאל ש ְ   "יִּ

יפו   ְולֹּא"  שלא הדיינים את מזהיר זה פסוק. )רבנו בחיי( "חנף יקרא בסתר רע העושה" - "ַתֲחנִּ

 .לא יעמידום לדיןמעשיהם, אויעלימו עין מ הדם שופכי על יחמלו

יפו   ְולֹּא" הפסוק מוסיף ומדגיש: ת ַתֲחנִּ ץ אֶׁ מלבד חומרתה של כפי שלמדנו בהקדמה,  - "ָהָארֶׁ

מצד כשהיא נעשית בארץ ישראל א עוד יותר יה החמור ,מצד עצמהנטילת נפש אדם מישראל 

עולם להוסיף חיים לעם ישראל ולחבר את עבודת הקודש שלהם אל ה - הפגיעה בייעודה של הארץ

אי הענשת הרוצח מכסה על המעשה הנורא ומוסיפה לפגיעה בקדושתה של  ולרוממה. הגשמי

 : הרמב"ןכותב וכך  הארץ.

 בכל לדורותיכם משפט לחקת לכם אלה והיו' [פסוק כט] להיתח שאמר מפני"

 ביושבי והחמיר חזר, לארץ בחוצה גם נוהגים המשפטים שאלו, 'מושבותיכם

 נטמא ושלא אותה נחניף שלא והזהיר, שם אשר השכינה לכבוד יותר הארץ

 בהיות השם כבוד בה ישכון ולא טמאה הארץ שתהיה, הטומאה וענין ...אותה

  ."שופכו בדם נתכפר שלא נקי דם בה

"שפיכות דמים גורמת לזעזוע מיוחד, היא  :אומר( 397)במדבר עמ'  בשיחותיוהרצי"ה ו

 ."!גורמת לטומאת הארץ באופן מיוחד
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 לה פרקהמסרים העולים מ

 דרכיו את ולהורות , לשרתו הובדל לעבוד את ה'משום ש שבט לוי לא נוחל נחלה בארץ

  ר ה'.את העם ולחברו לדב לרומם כדי לרבים הישרים

  ת כל בניוא ושיפגיוישפיעו על כל העם הלויים פוזרו בכל שבטי ישראל, כדי שהלויים ערי 

 עם דבר ה'. כך שחיי היום יום של שכניהם גם הם מתעלים ומתרוממים.

  עם מצבים שאינם מתוקנים, העלולים להופיע כחלק  גם התמודדלהתורה מלמדת אותנו

 מסדרי החיים בארץ.

 נפש נובע מכך שכל אדם נברא בצלם, יש בו נשמה אלוקית, חלק אלו חומרתה של נטילת-

 ה ממעל המיוחד לו.

 ערך  כתוצאה מחסרון בהבנת רצח בשגגה המחייב גלות נובע מחוסר זהירות בחיי האחר

 חייו של כל אדם מישראל.

  העניק ל שנועדה ארץ ישראלהוא נוגד את עניינה של חמור מאוד, הוא דבר רצח בישראל

 .ומטמא אותהרוחניים וגשמיים לעם ישראל, חיים 

  גם אדם שחטא בשגגה, אפילו חטא חמור כרצח, הינו חלק מעם ישראל ועל כן שותף

  , אלא שנדרש הוא לעבור תהליך כפרה.הארץ תבנחל

 המפגש עם . חמורלעזור לרוצח בשגגה לכפר על חטאו הנועדה ערי המקלט הגלות ל

 שלימה לרוצח בשגגה לחזור בתשובה יסייע, גבוהההרוחנית ההלויים הידועים במעלתם 

 ולכפר על חטאו החמור.

 מצווים בית הדיןעדיין  ,טה לחובתונווהכף  חמורחשד כל כך  האדם כאשר מוטל על גם 

 .אדם מישראל כל נפש , מפני חשיבותה שלבזכותו ולחפש עבורו חבל הצלהלהפך 

 בעבודתו עם ישראל על ימיו כל ומכפר הארץ על שתשרה לשכינה הגורם גדול כהן מיתת 

 .בשגגה הרוצח על כפרסייעת למ הקדושה
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 לו פרק

 

 בפרקנו שני נושאים עקריים:

 שואי בת יורשת נחלהינ .1

 חתימת הספר .2

 

 יב(-)פסוקים א נישואי בת יורשת נחלה

נעשתה על פי ה' משום אלא שחלוקת הארץ לשבטים אינה אקראית בפרקים הקודמים  למדנו

ארץ ישראל קדושה בקדושה מיוחדת  .שייכות עמוקה בין כל שבט ושבט לנחלתושישנה התאמה ו

בעלת תכונות מיוחדות, וקדושתה יוצאת אל הפועל בצורה השלמה רק כשכל שבט ושבט יושב 

להוציא אל הפועל את  תולוכ, ביעל פי ה'שב בתחום שניתן לו בגורל ושכל שבט יבתחום נחלתו. כ

בצורה  הכללי התפקידלמלא את  כולה יכולהגם האומה  כךמ נותיו המיוחדות, וכתוצאהותכ

  .השלמה

כפי  ויישב אותה. חפֵת יירש את הנחלה שעלתה בחלקו בשלמות, ישכל שבט לשם כך יש צורך 

 :(397)במדבר עמ'  בשיחותיוהרצי"ה תב שכ

"כל סידורי המשפחות בישראל צריכים להיעשות מתוך האחריות של שמירת 

ידי התאמתה השלימה  עללהיות נשמרת בכל בריאותה, העם. הארץ צריכה 

לבית ישראל, ולכל חלקי בית ישראל. יש התאמה אלוקית בין חלקי הארץ 

יהיו מתוך שמירת התאים  לבין חלקי העם ויש צורך שסידורי המשפחות

 .", סגולתם וערכם המיוחדהיסודיים

 על נחלתם.וטוענים  מנשה אשר משבט על בסיס דברים אלו באים בני גלעד

 

 (ד-אפסוקים ) גלעד בני טענת

ת ַוי ֹּאְמרו  " :ב פסוקבנאמר  י אֶׁ ה ֲאדֹּנִּ ו ָ ת ָלֵתת ה' צִּ ץ אֶׁ ַנֲחָלה ָהָארֶׁ ָרל ב ְ גוֹּ ְבֵני ב ְ  לִּ

ָרֵאל ש ְ י יִּ ה ַואדֹּנִּ ו ָ ת ָלֵתת ה'בַ  צֻׁ ינו   ְצָלְפָחד ַנֲחַלת אֶׁ ָתיו ָאחִּ ְבנֹּ  "לִּ

  ים שני נתונים.הם מזכירטענתם שוטחים את ראשי האבות לפני ש

 שכל כדי תומיםהאורים ועל פי הו בגורל נעשתה הארץחלוקת שכאמור לעיל  הם מציינים ראשית

מסוים עלה בגורלו של אחד  חלק אם לפיכך .ולתפקידו לו המותאמת הנחלה את בדיוק יקבל שבט

 .אותו לרשת אחר לשבט רשות אין, השבטים
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שהיה מיוצאי מצרים ומת במדבר )מבני מנשה( צלפחד בנותיו של  ,נו בפרשת פנחסשנית, כפי שראי

לשמוע ה' מצווה את משה ל את חלק אביהן בארץ. קבבאו לפני משה ואלעזר הכהן וביקשו ל

 כז, ז(:במדבר להנחילן את חלק אביהן )בקולן ו

ן" ֵ ת כ  נוֹּ ְֹּברֹּת ְצָלְפָחד ב ְ ן ד  ן ָנתֹּ ֵ ת  ם ת ִּ ז ַת ָלהֶׁ ךְ  ַנֲחָלה ֲאחֻׁ תוֹּ םֲאבִּ  ֲאֵחי ב ְ ָ  יהֶׁ ת ְוַהֲעַבְרת   אֶׁ

ן ַנֲחַלת יהֶׁ ן ֲאבִּ   ."ָלהֶׁ

 

ָחד ְוָהיו  " :ג וקפסבנאמר  ֵני ְלאֶׁ ב ְ ְבֵטי מִּ ָרֵאל ְבֵני ש ִּ ש ְ ים יִּ ְגְרָעה ְלָנש ִּ ֲחַלת ַנֲחָלָתן ְונִּ נ ַ  מִּ

 "ֲאבֵֹּתינו  

ם" - מילויו של הצווי השניש ,היאבני גלעד של ם תטענ ֶׁ ת ְוַהֲעַבְרת  וֹּ  ַנֲחָלתוֹּ  אֶׁ ת  לפגוע  יכול - "ְלבִּ

,  אחר שבט לבן תינשא צלפחד מבנות אחתמשום שאם  ו,ירושת השבט את נחלת -ציווי הראשון ב

 . אחר לשבט משתייכיםה, בעלהל או לבנה בירושהתמות תעבור נחלתה היא כאשר 

  

ַסף..." :בהמשך הפסוק נאמר ה ַנֲחַלת ַעל ְונוֹּ ֶׁ ט  ַ ר ַהמ  ֶׁ ְהיֶׁיָנה ֲאש  ם ת ִּ ַרל ָלהֶׁ ג ֹּ  ַנֲחָלֵתנו   ו מִּ

ֵרעַ  ג ָ  "יִּ

, על חשבונם יקבל נחלה נוספתא לששבט אחר כלפי טענתם של בני גלעד אינה נובעת מצרות עין 

 :נצי"ב בהעמק דברהאלא מכך שהסדר האלוקי שישנו בחלוקת הארץ לנחלות יפגע, כפי שכותב 

 מקומם על ישראל בישיבתתלויה[  -] תליא ישראל ארץ קדושתש[ -]ד ידוע כי"

 לנו שבאה נחלתנו ויגרע המטה נחלת על נוסף יהיה כאשר כן ואם ...וקאד

 לקבוע הוא ברוך הקדוש שרצה הארץ קדושת לכלל יזיק הרי, הגורל מקדושת

 ."דוקא גורל ידי על

 

ם" :ד וקפסבנאמר  ְהיֶׁה ְואִּ ְבֵני ַהי ֵֹּבל יִּ ָרֵאל לִּ ש ְ ְסָפה יִּ ה ַנֲחַלת ַעל ַנֲחָלָתן ְונוֹּ ֶׁ ט  ַ ר ַהמ  ֶׁ  ֲאש 

ְהיֶׁיָנה ם ת ִּ ֲחַלת ָלהֶׁ נ ַ ה ו מִּ ֵ ַרע ֲאבֵֹּתינו   ַמט  ג ָ   "ַנֲחָלָתן יִּ

בה  יובלבשנת ה גם, שבת יורשת נחלה תתחתן עם בן שבט אחרבמקרה כוונת הפסוק היא ש

 שחוזרת מכירה זו אין", משום שלשבט הנחלה תחזור לא ,חוזרים השדות שנמכרו אל בעליהן

 "לשבטו הנחלה תחזור לא היובל יהיה אם לוואפי, חוזרת אינה שהירושה, ביובל

 .(רש"י)

 

 (ט-הפסוקים ) שבטה לבן תינשא יורשת בת: משה תשובת
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ה ַוְיַצו": ו-ה פסוקיםבנאמר  ֶׁ ן ...מֹּש  ֵ ה כ  ֵ ֵסף ְבֵני ַמט  ים יוֹּ ְֹּברִּ ָבר זֶׁה .ד  ר ַהד ָ ֶׁ ה ֲאש  ו ָ ה'  צִּ

ת ְבנוֹּ ב ֵלאמֹּר ְצָלְפָחד לִּ וֹּ ם ַלט  ֵעיֵניהֶׁ ְהיֶׁינָ  ב ְ ים הת ִּ ַחת ַאךְ  ְלָנש ִּ ַ פ  ש ְ ה ְלמִּ ֵ ם ַמט  יהֶׁ  ֲאבִּ

ְהיֶׁיָנה ים ת ִּ  "ְלָנש ִּ

 אך נהבחרתה למי שנבנות צלפחד תנשא ."שלהם שבט מן - בעיניהם לטוב" :הרשב"ם מסביר

 שבטן.  בתנאי שיהיה בן

 

ָבר זֶׁה" ר ַהד ָ ֶׁ ה ֲאש  ו ָ תה'  צִּ ְבנוֹּ בנות  גבלתה שהב( לומדים מפסוק זע" תענית ל) חז"ל - "ְצָלְפָחד לִּ

  דור של יורשי הארץ: וותאנשא רק לבני שבטן היה רק ללהיורשות 

... באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא: גמליאל בן שמעון רבן אמר"

 לבוא שבטים שהותרו יום: שמואל אמר יהודה רב אמר ?מה היה בו[-]מאי היא 

 לא זה דבר -' וגו 'חדצלפ לבנות' ה צוה אשר הדבר זה' ?דרוש מאי. בזה זה

 ."זה בדור אלא נוהג יהא

 ושבט שבט כל של ונחלתו, הארץ את שיחלקו אחרי עד בזה זה יתערבו לא השבטיםש יהרצון ה' ה 

, שבט כל של וגבולו מקומו ברבים נודע וכבר הארץ את שחילקו אחרי אך. תהיה ברורה ומובחנת

, הארץ באי של הראשון הדור שמת יאחר .שלא תעבור נחלה משבט לשבט דיהקפצורך ל אין

 אחדות של מגמה על דגש לשים יכולת יש, ושבט שבט לכל המיוחדת הנחלה והובחנה והתקבעה

 . העם של הכללי ותפקידו ישראל עם

 ישראל עם אחדות ביןו, שבט כל ו המיוחדת שלנחלת על שמירה אחד מצד בין ןהנכו איזוןה

הרב קוק מרן כותב  וכך .הארץ באי לדור רק נוהג זה שדין אלוקית בהכרעה ביטוי לידי בא, מאידך

 )פרשת מסעי(: שמועות ראיה ספר ב

"ההליכה במדבר עמדה בסימן חלוקה שבטית. אולם אחר חלוקת הארץ נפרדו 

השבטים והתפשטה הקדושה הכלל ישראלית. אכן לכבודה של קדושה זו נקבע 

יום שהותרו השבטים לבוא  לא היו ימים טובים לישראל כ טו' באב,'יום טוב. 

 ."'זה בזה

 

 (יב-יפסוקים ) 'ה צווי את מקיימות צלפחד בנות

ר" :בי-י פסוקיםבנאמר  ֶׁ ֲאש  ַ ה כ  ו ָ ת ה' צִּ ה אֶׁ ֶׁ ן מֹּש  ֵ ו   כ  ת ָעש  נוֹּ ְהיֶׁיָנה, ְצָלְפָחד ב ְ  ...ַות ִּ

ְבֵני ן לִּ ים דֵֹּדיהֶׁ י ...ְלָנש ִּ הִּ ה ַעל ַנֲחָלָתן ַות ְ ֵ ַחת ַמט  ַ פ  ש ְ יהֶׁ  מִּ  "ןֲאבִּ

 .'הלצווי  צלפחד בנותציותן המוחלט של  את בהרחבה תתארמ התורה

יותר מהצווי שהצטוו עליו, מפני שראו שרצון ה'  ןאף קיבלו על עצמהן מוסיף ש הספורנו

 בהישארות הנחלה כפי שהיא:
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 להן שנתן פי על אף ,הנחלה תסוב שלא יתעלה ל-הא נתוכו היות שראו"

 המשפחות מכל דודיהן בני את בחרו הן ,השבט מכל כרצונן לבחור רשות

 ממשפחה אפילו נחלה הסבת שום היתה לא ךובכ ...קרובים יותר שהיו מפני

 ".למשפחה

 

 יג(פסוק ) הספר חתימת

ה" :יג פסוקבנאמר  ֶׁ ת ֵאל  ְצוֹּ ים ַהמ ִּ טִּ ָ פ  ש ְ ר ְוַהמ ִּ ֶׁ ה ֲאש  ו ָ ַיד ה' צִּ ה ב ְ ֶׁ ל מֹּש  ֵני אֶׁ ָרֵאל ב ְ ש ְ  יִּ

ַעְרבֹּת ָאב ב ְ ן לעַ  מוֹּ   "ְיֵרחוֹּ  ַיְרד ֵ

ה" ֶׁ ת ֵאל  ְצוֹּ ו "פרק כממסביר שפסוק זה מסכם את כל המצוות עליהן למדנו  הרש"ר הירש - "ַהמ ִּ

   :, וזו לשונוואילך

, העם של המחודש המפקד :הנה ועד כו מפרק האמורים והמשפטים המצוות"

 של והחובות הזכויות, יהושע מינוי, הציבור חובת קרבנות, הארץ חלוקת סדר

 בת של הזמניות ההוראות, המקלט ערי, הירדן בעבר המתנחלים השבטים

 ולפיכך, וירושתה הארץ לכיבוש הקשורים ומשפטים מצוות אלה כל – יורשת

 . "ירחו ירדן על מואב בערבות, הארץ פני ולמראה הארץ בגבול ניתנו הם

 .רץ וירושתהמצוות אלו ניתנו 'על ירדן ירחו' מפני שהן קשורות ברובן לכיבוש הא
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 לו פרקמ המסרים העולים

 

  .'מקבל כל שבט חלוקת הארץ לנחלות השבטים אינה מקרית, אלא נעשית בגורל על פי ה

המתאימה לאופיו ולכוחותיו, על ידה יוכל להוציא לפועל את המדויקת  הנחלאת ה

 תיו המיוחדות.ותכונ

 האומה בצורה בריאה  כשכל שבט מתיישב בנחלה שהוגדרה לו על פי צווי ה', מסודרת

 כעם על הצד הטוב ביותר. יםתפקידה הכלליאופיה ובארץ ומוציאה אל הפועל גם את 

 בין עמוקהו מיוחד קשרה החשיבות הגדולה של הדיוק בסדר הנחלה מלמדת אותנו על 

 . ם, ובין כלל האומה לארצהנחלת לבין ישראל בני מטות

  מכן, אחרל .הארץ באיהוא רק לדור הצווי לבת היורשת נחלה להינשא רק לבני שבטה 

והוגדרה שייכותו  ונודע ושבט שבט כל של וגבולו מקומו ה לשבטים,לקוחהארץ שאחרי 

תפקידה הכללי של האומה, וגם בת יורשת נחלה ו ישראל אחדות על דגש ניתן, לנחלתו

 .יכולה להינשא לבני שבטים אחרים

 ומתוך שאיפה למלא אחר רצון ה'  מילאו אחרי ציווי ה' בצורה מוחלטת, צלפחד בנות

בצורה השלמה ביותר לא רק שנמנעו להינשא לבני שבט אחר אלא נמנעו מלהינשא לבני 

 .ת באותו שבטאחר משפחה
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 מסעי פרשת סיכום

בכדי לבנות ולהכין את עצמו למדרגת  ,וסיבוכיה טלטוליה על, במדבר הדרך את עבר ישראל עם

תכונות העבדותיות שהשתרשו בעם משעבוד מצרים להשתחרר מה - החיים של ארץ ישראל

. בסיומם של המסעות עומד עם ישראל ערב הכניסה לארץ בה' אמונהבולהתחזק בדבקות ו

, בתים בה לבנות - בה ולהיאחז הארץ את לרשתמתוך מטרה  ,ומתחיל להתכונן לכניסה אליה

 התורה פי על, "קדוש גויו כהנים ממלכת"כ וייעודו תפקידו את בה ולמלא, וכרמים גנות לטעת

 .אותו המדריכה

 שלאת האהבה הגדולה ו הגדול חסדלהדגיש את הכדי  עבר שהעם המסעות כל אתמסכמת  התורה

 ללא יואחר תםכיהלב, 'בה ישראל של אמונתם זכותוכן את  ,, בכל מצב וללא תנאיישראל עם' לה

 ."זרועה לא בארץ במדבר אחריי לכתך כלולותייך אהבת נעורייך חסד לך זכרתי" – ופקפוק היסוס

 העמוק החיים וקשר הדבקותלב ליבה של פרשת מסעי היא מצוות ירושת הארץ, המבטאת את 

החלת , הארץ כיבוש ידי עלבשלמות  מתממשת זו מצווה .לארצו ישראל עם שבין והמופלא

 .עליה ויישובה ריבונות

מה שתפרה את חיי הקודש של לנחול את הארץ בצורה השל - בכדי לקיים את המצוה בשלמות

, וכן על חלוקת הנחלות לשבטים המדויקים של הארץ וגבולותיה תחומיהלמדנו על  -האומה 

. בגורל על פי ה', כשכל שבט מקבל את הנחלה המתאימה לתכונותיו וייחודו - בצורה מדויקת

ייעודו ציא אל הפועל את כוחותיו בצורה הטובה ביותר העם בכללו ממלא את וכשכל שבט מ

 להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" בצורה הטובה ביותר.

 מפני, בלו ערים לשבת בכל חלקי ישראליאלא רק ק בארץ נחלה שלא נחלו לוי שבטחריגים הם בני 

 מפוזר לוי שבט. לרבים הצדיקים ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות לשרתו', ה את לעבוד ושהובדל

 .ושבט שבט כל על ותורתו דושתוק, מרוחו ומשפיע ישראל שבטי בכל

כחלק מההכנה לכניסה לארץ לאחר ההדרכה על ההתנהלות התקינה בארץ, מדריכה אותנו 

התורה את אופן ההתמודדות עם מצבים חריגים הפוגעים בקדושתה של הארץ ובסדר החיים 

ה( מחד חומרת מעשהו של הרוצח )אפילו בשגגבענין זה מודגשות  דיני הרוצח. - הבריא שבה

 התורה גם לו ולחייו. שזלזל בחיי אדם, ומאידך דאגת

 מקומו ובירור, הלויים של מקומם בירור, ושבט שבט כל של מקומו בירור של מופלאה סידורה

 את ומשכלל מעמיק, אדם בחיי לפגוע שלא ואחריות לזהירות דרישה מתוך בשגגה ההורג של

  .בה וירושתנו בארץ התנחלותנו סדר

 

 :במדבר ספר את ן"הרמב של ובחתימת נסיים

 ,הצבאות ודגלי הפקודים ספר נשלם"
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 ,ולרבואות ולאלפים מאות, והודאות שבח צבאות קיםולאל

 ,והנוראות הגדולות אבותינו עם עשה וכאשר

 ,תוהתאו לפני וגבול והלשכות הבית יבנה, הפלאות קץ בימינו יחיש

 ,רואות ועינינו, כסאות דוד לבית שם ויכין

 ,שגיאות ומכל מנסתרות ינקנו יוברחמ והוא

 ".רצון יהי כן אמן, נפלאות מתורתו ויראנו


