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 במדבר 

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 לפניכם מבנה פרק טו.

 ניתן לחלק את הפרק בדרכים שונות, אך חלוקה זו מתאימה למבנה יחידת הלימוד. 

 מטרת המבנה היא יצירת מבנה אחיד ורציף לנושאי הפרק, לפני הירידה ללימוד בעיון של פרטיו. 

 מנחת נסכים 
 

אֹמר: ֵּ ל  ה  ֶ ֹמש  ֶאל  ר ה'  ַוְיַדב ֵּ ֶהם  )א(  ֲאלֵּ  ָ ְוָאַמְרת  ל  ָראֵּ ִיש ְ י  נֵּ ב ְ ֶאל  ר  ֵּ ב  ד ַ ֶאֶרץ   )ב(  ֶאל  ָתֹבאו   י  כ ִ

ן ָלֶכם: ר ֲאִני ֹנתֵּ ֶ יֶכם ֲאש  ֹבתֵּ ה  מֹוש ְ ֶ יֶתם ִאש   א ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה אֹו    )ג( ַוֲעש ִ ֵּ ַלה' עָֹלה אֹו ֶזַבח ְלַפל 

ֹאן: ָקר אֹו ִמן ַהצ  יַח ִניחַֹח ַלה' ִמן ַהב ָ ֹות רֵּ יֶכם ַלֲעש  ֹמֲעדֵּ נֹו ַלה' ִמְנָחה   ב ְ ְקִריב ָקְרב ָ ַ )ד( ְוִהְקִריב ַהמ 

ֶמן: ָ ְרִבִעית ַהִהין ש  לו ל ב ִ רֹון ב ָ ָ ֶסְך ְרבִ   סֶֹלת ִעש   ֶ ַבח  )ה( ְוַיִין ַלנ  ה ַעל ָהעָֹלה אֹו ַלז ָ ֶ ֲעש  ַ יִעית ַהִהין ת 

ֶבש  ָהֶאָחד: ֶ ית ַהִהין:  ַלכ  ִלש ִ ֶמן ש ְ ֶ לו ָלה ַבש   רִֹנים ב ְ י ֶעש ְ נֵּ ה ִמְנָחה סֶֹלת ש ְ ֶ ֲעש  ַ )ז(    )ו( אֹו ָלַאִיל ת 

יַח ִניחַֹח ַלה': ְקִריב רֵּ ַ ית ַהִהין ת  ִלש ִ ֶסְך ש ְ ֶ ה בֶ   ְוַיִין ַלנ  ֶ א ֶנֶדר  )ח( ְוִכי ַתֲעש  ֵּ ָקר עָֹלה אֹו ָזַבח ְלַפל  ן ב ָ

ָלִמים ַלה': ֶמן ֲחִצי ַהִהין:  אֹו ש ְ ֶ ש   לו ל ב ַ רִֹנים ב ָ ה ֶעש ְ לֹש ָ ָקר ִמְנָחה סֶֹלת ש ְ ן ַהב ָ ֶ  )ט( ְוִהְקִריב ַעל ב 

יַח ִניחַֹח ַלה': ה רֵּ ֵּ ֶסְך ֲחִצי ַהִהין ִאש   ֶ ְקִריב ַלנ  ַ ה  )י( ְוַיִין ת  ֶ ָכה יֵָּעש  ֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַאִיל    )יא( כ ָ ַלש  

ים: ים אֹו ָבִעז ִ ָבש ִ ה ַבכ ְ ֶ ָרם:   ָהֶאָחד אֹו ַלש   ָ ִמְספ  ו  ָלֶאָחד כ ְ ֲעש  ַ ָכה ת  ו  כ ָ ֲעש  ַ ר ת  ֶ ר ֲאש  ָ ְספ  מ ִ )יג(    )יב( כ ַ

יַח ִניחַֹח ַלה': ה רֵּ ֵּ ה ְלַהְקִריב ִאש   ֶ ל  ָכה ֶאת אֵּ ה כ ָ ֶ ל ָהֶאְזָרח ַיֲעש  ר    )יד( ְוִכי ָיגו ר   כ ָ ֶ ֶכם ג ֵּר אֹו ֲאש  ִאת ְ

ה: ֶ ן ַיֲעש  ֵּ ו  כ  ֲעש  ַ ר ת  ֶ ֲאש  יַח ִניחַֹח ַלה' כ ַ ה רֵּ ֵּ ה ִאש   יֶכם ְוָעש ָ תֹוְכֶכם ְלדֹרֹתֵּ ה ַאַחת    ב ְ ָהל ֻחק ָ )טו( ַהק ָ

ר ִיְהיֶה ִלְפנֵּי ה': ג ֵּ ַ ֶכם כ  יֶכם כ ָ ת עֹוָלם ְלדֹרֹתֵּ ר ֻחק ַ ר ַהג ָ ֹוָרה ַאַחת ו מִ   ָלֶכם ְוַלג ֵּ ט ֶאָחד )טז( ת  ָ פ  ש ְ

ֶכם: ר ִאת ְ ר ַהג ָ    ִיְהיֶה ָלֶכם ְוַלג ֵּ

 הפרשת חלה 

אֹמר: ֵּ ה ל  ֶ ר ה' ֶאל ֹמש  ַוְיַדב ֵּ ֶהם  )יז(  ָ ֲאלֵּ ל ְוָאַמְרת  ָראֵּ ִיש ְ י  נֵּ ר ֶאל ב ְ ֵּ ב  ֹבֲאֶכם )יח( ד ַ ֶאל ָהָאֶרץ    ב ְ

ה: ָ מ  ָ ִביא ֶאְתֶכם ש  ר ֲאִני מֵּ ֶ ִרימו  ְתרו ָמה ַלה':  ֲאש  ָ ֶחם ָהָאֶרץ ת  ֶ ֲאָכְלֶכם ִמל  ית    )יט( ְוָהָיה ב ַ אש ִ )כ( רֵּ

: ִרימו  ֹאָתה  ָ ן ת  ֵּ ֶרן כ  ְתרו ַמת ג ֹ ִרימו  ְתרו ָמה כ ִ ָ ה ת  ֶכם ַחל ָ נו     ֲעִרסֹתֵּ ת ְ יֶכם ת ִ ית ֲעִרסֹתֵּ אש ִ רֵּ )כא( מֵּ

יֶכם:ַלה' ת ְ     רו ָמה ְלדֹרֹתֵּ

שגגת ציבור 

 ויחיד

ה: ֶ ר ה' ֶאל ֹמש  ב ֶ ר ד ִ ֶ ה ֲאש  ֶ ל  ְצֹות ָהאֵּ ל ַהמ ִ ת כ ָ ו  אֵּ ו  ְולֹא ַתֲעש  ג  ר    )כב( ְוִכי ִתש ְ ֶ ל ֲאש  ת כ ָ )כג( אֵּ

יֶכם: ה ה' ָוָהְלָאה ְלדֹרֹתֵּ ר ִצו ָ ֶ ה ִמן ַהי ֹום ֲאש  ֶ ַיד ֹמש  יֶכם ב ְ ה ה' ֲאלֵּ ָדה   )כד( ְוָהָיה  ִצו ָ ינֵּי ָהעֵּ עֵּ ִאם מֵּ

ש ְ  מ ִ ֹו כ ַ יַח ִניחַֹח ַלה' ו ִמְנָחתֹו ְוִנְסכ  ָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלרֵּ ן ב ָ ֶ ר ב  ַ ָדה פ  ו  ָכל ָהעֵּ ָגָגה ְוָעש  ָתה ִלש ְ ט ֶנֶעש ְ ָ פ 

ת: ים ֶאָחד ְלַחט ָ ִעיר ִעז ִ ל ְוִנְסַלח לָ   ו ש ְ ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ל ֲעַדת ב ְ ן ַעל כ ָ ֹהֵּ ר ַהכ  ֶ ָגָגה ִהוא )כה( ְוִכפ  י ש ְ ֶהם כ ִ

ְגָגָתם: י ה' ַעל ש ִ אָתם ִלְפנֵּ ה ַלה' ְוַחט ָ ֶ ָנם ִאש   ִביאו  ֶאת ָקְרב ָ ם הֵּ י    ְוהֵּ נֵּ ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ב ְ )כו( 

ָגָגה: ש ְ י ְלָכל ָהָעם ב ִ תֹוָכם כ ִ ר ב ְ ר ַהג ָ ל ְוַלג ֵּ ָראֵּ ָגָגה ְוִהקְ   ִיש ְ ֱחָטא ִבש ְ ֶ ִריָבה  )כז( ְוִאם ֶנֶפש  ַאַחת ת 

את:  ָנָתה  ְלַחט ָ ת ש ְ ז ב ַ ר    עֵּ ֵּ ִלְפנֵּי ה' ְלַכפ  ָגָגה  ֶחְטָאה ִבש ְ ֶֹגֶגת ב ְ ֶפש  ַהש   ֶ ן ַעל ַהנ  ֹהֵּ ר ַהכ  ֶ ְוִכפ  )כח( 

ְוִנְסַלח לֹו:  ה    ָעָליו  ֶ ִיְהיֶה ָלֶכם ָלעֹש  ֹוָרה ַאַחת  תֹוָכם ת  ר ב ְ ר ַהג ָ ְוַלג ֵּ ל  ָראֵּ ִיש ְ י  ְבנֵּ )כט( ָהֶאְזָרח ב ִ
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ד " בס  

 

  

גָ  ש ְ ֶפש    ָגה:ב ִ ֶ ף ְוִנְכְרָתה ַהנ  ָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ו ִמן ַהג ֵּר ֶאת ה' הו א ְמַגד ֵּ ה ב ְ ֶ ֲעש  ַ ר ת  ֶ ֶֶפש  ֲאש  )ל( ְוַהנ 

: ה  ָ ֶרב ַעמ  :  ַהִהוא ִמק ֶ ֶֶפש  ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבה  ת ַהנ  רֵּ כ ָ ת ת ִ רֵּ ַפר ִהכ ָ ָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו הֵּ י ְדַבר ה' ב ָ   )לא( כ ִ

 המקושש

ת: ב ָ ַ ַהש   יֹום  ב ְ ִצים  עֵּ ש   ֵּ ְמקֹש  ִאיש   ְמְצאו   ַוי ִ ר  ְדב ָ מ ִ ב ַ ל  ָראֵּ ִיש ְ י  ְבנֵּ ְהיו   ַוי ִ ֹאתֹו    )לב(  ַוי ְַקִריבו   )לג( 

ָדה: ל ָהעֵּ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל כ ָ ֶ ִצים ֶאל ֹמש  ש  עֵּ ֵּ ְֹצִאים ֹאתֹו ְמקֹש  י    ַהמ  ָמר כ ִ ש ְ מ ִ יחו  ֹאתֹו ב ַ )לד( ַוי ַנ ִ

ה לֹו:לֹא ֹפַר  ֶ ָדה   ש  ַמה י ֵָּעש  ל ָהעֵּ ה מֹות יו ַמת ָהִאיש  ָרגֹום ֹאתֹו ָבֲאָבִנים כ ָ ֶ )לה( ַוי ֹאֶמר ה' ֶאל ֹמש 

ֲחֶנה: ַ ר   ִמחו ץ ַלמ  ֶ ֲאש  ֲאָבִנים ַוי ָֹמת כ ַ מו  ֹאתֹו ב ָ ְרג ְ ֲחֶנה ַוי ִ ַ ָדה ֶאל ִמחו ץ ַלמ  ל ָהעֵּ )לו( ַוי ִֹציאו  ֹאתֹו כ ָ

ה ה' ֶאת ֹמש ֶ     ה:ִצו ָ

 מצוות ציצית

אֹמר: ֵּ ה ל  ֶ ו  ָלֶהם ִציִצת ַעל    )לז( ַוי ֹאֶמר ה' ֶאל ֹמש  ֶהם ְוָעש  ָ ֲאלֵּ ל ְוָאַמְרת  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ר ֶאל ב ְ ֵּ ב  )לח( ד ַ

ֶלת: כֵּ ִתיל ת ְ ְ ָנף פ  ְוָנְתנו  ַעל ִציִצת ַהכ ָ יֶהם ְלדֹרָֹתם  י ִבְגדֵּ ְנפֵּ ַ )לט( ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ו ְרִאיֶתם    כ 

יֶתם ֹאָתםֹאת ל ִמְצֹות ה' ַוֲעש ִ ם ֶאת כ ָ ֶ ו ְזַכְרת  ר   ֹו  ֶ ינֵּיֶכם ֲאש  י עֵּ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵּ ְולֹא ָתֻתרו  ַאֲחרֵּ

יֶהם: ם זִֹנים ַאֲחרֵּ ֶ יֶכם:   ַאת  אלֹהֵּ ים לֵּ ל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדֹש ִ יֶתם ֶאת כ ָ רו  ַוֲעש ִ ְזכ ְ )מא(    )מ( ְלַמַען ת ִ

יֶכם ֲאש ֶ  יֶכם:ֲאִני ה' ֱאלֹהֵּ אלִֹהים ֲאִני ה' ֱאלֹהֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם לֵּ אִתי ֶאְתֶכם מֵּ  ר הֹוצֵּ
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 - חובה- כא( -)יז הפרשת חלה

 בעקבות חטא המרגלים 

מצוות   שתי  ט"ו  בפרק  ה'  מצווה  המעפילים,  וכישלון  המרגלים,  חטא  של  הגדול  המשבר  לאחר 

 הפותחות בבואם של ישראל לארץ 

 נסכים מצוות מנחת 

ן ָלֶכם ר ֲאִני ֹנתֵּ ֶ יֶכם ֲאש  ֹבתֵּ י ָתֹבאו  ֶאל ֶאֶרץ מֹוש ְ ֶהם כ ִ ָ ֲאלֵּ ל ְוָאַמְרת  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ר ֶאל ב ְ ֵּ ב   )ב( ד ַ

 מצוות הפרשת חלה 

ה:  ָ מ  ָ ִביא ֶאְתֶכם ש  ר ֲאִני מֵּ ֶ ֹבֲאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ֶהם ב ְ ָ ֲאלֵּ ל ְוָאַמְרת  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ר ֶאל ב ְ ֵּ ב   )יח( ד ַ

 

 מבין שתי המצוות הללו נעסוק במצוות הפרשת חלה:  

 לשון הבטחה  –נשים לב ללשון הכתוב: אשר אני נותן לכם, אשר אני מביא אתכם שמה 

 רמב"ן ]ב[

אחר שהבטיח את הבנים שיבאו אל הארץ, השלים להם תורת הקרבנות שיקריבו נסכים בבואם  

   לארץ.

נואשים לאמר, מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף    ואולי היה זה עתה, לנחמם ולהבטיחם, כי היו 

ארבעים שנה, ואם יחטאו גם הבנים. ולכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותם במצות  

 הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבאו ויירשו אותה 

א   )פסוקים  נסכים  ט"ו( בבואם לארץ מצווים ישראל להקריב עם אשה לה' שלושה מן    – מצוות 

 דגן )=סולת(, יצהר )=שמן(, ותירוש )=יין(.  רים המובהקים של הארץ:התוצ

 כא( - הפרשת חלה )יז

אֹמר:  ֵּ ה ל  ֶ ר ה' ֶאל ֹמש  ֹבֲאֶכם  יז ַוְיַדב ֵּ ֶהם ב ְ ָ ֲאלֵּ ל ְוָאַמְרת  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ר ֶאל ב ְ ֵּ ב  ִביא    יח ד ַ ר ֲאִני מֵּ ֶ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש 

ה: ָ מ  ָ ִרימו  ְתרו ָמה לה':  ֶאְתֶכם ש  ָ ֶחם ָהָאֶרץ ת  ֶ ֲאָכְלֶכם ִמל  ִרימו     יט ְוָהָיה ב ַ ָ ה ת  ֶכם ַחל ָ ית ֲעִרסֹתֵּ אש ִ כ רֵּ

: ִרימו  ֹאָתה  ָ ן ת  ֵּ ֶרן כ  ְתרו ַמת ג ֹ רו ָמה ְתרו ָמה כ ִ נו  לה' ת ְ ת ְ יֶכם ת ִ ית ֲעִרסֹתֵּ אש ִ רֵּ יֶכם  כא מֵּ  ְלדֹרֹתֵּ

 תיאור הזמן
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 במדבר 

ד " בס  

הלשון הרגילה למצוות הקשורות בארץ היא : כי תבואו )בפסוק א' בפרקנו וכן ויקרא יט, כג, ויקרא  

 כג י(. מדוע אם כן שינה הכתוב כאן בפסוק י"ח ?  

 רש"י ]יח[

  משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה, שבכולן נאמר 'כי תבא', 'כי תבאו', לפיכך  –בבאכם אל הארץ  

כולן למדות זו מזו. וכיון שפרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה, אף כולן  

 כן. אבל זו נאמר בה 'בבואכם', משנכנסו בה ואכלו מלחמה נתחייבו בחלה. 

 יש להבהיר מהי המסקנה ההלכתית העולה מן השינוי ביחס לזמן חיוב המצווה. 

 כמות העיסה המחויבת 

 רש"י ]כ[

כשתלושו כדי עיסתכם שאתם רגילין ללוש במדבר. וכמה היא, 'וימודו בעומר    -ראשית ערסתכם  

 עומר לגלגלת' )שמות טז, טז(.

לפי רש"י יש להפריש חלה מעיסה של בצק )העשוי מקמח ומים( בכמות שאכל אדם ביום במדבר  

 "עומר לגולגלת" 

למורה: יום  הערה  לחיי  הנוגעת  במצווה  א- מדובר  ולכן  המצווה  יום  דיני  את  לציין  ממליצים  נו 

 להלכה למעשה, לבנים ולבנות. 

 מדיני המצווה

חלה:  כמותא.   בהפרשת  המחייבת  בעיסה  יש    הקמח  עומר  של  בכמות  מקמח  עיסה  כשעושים 

ביצים. לפי החזון איש עיסה    43.2להפריש חלק מהעיסה ולתת לכוהן. לפי חז"ל העומר שיעורו,  

ק"ג מחייבת הפרשת חלה ללא    1.200חייבת הפרשה בברכה, וממעל  ק"ג מ  2.250בכמות של    מקמח

 יש להפריש בברכה.  קמחק"ג של  1.650ברכה. לפי רא"ח נאה כבר מכמות של 

 

מדין תורה: אין שיעור, מפרישים כמה שרוצים, כמו שבתרומה גדולה    כמות החלה שמפרישים:ב.  

נתנו לכך שיעור: בעל הבית, המכין עיסה  כ'(. חז"ל    -אין שיעור )"כתרומת גורן כן תרימו אותה" 

 מהעיסה.   1/24ייתן   -לעצמו 

 מהעיסה.  1/48ייתן   -נחתום )אופה(, המכין עיסה כדי למכור 

 

ה מן העיסה )לדעת    ועובר לעשיתה:ג.   ִריש ַחלָׁ ַהפְּ נּו לְּ ִציּוָׁ יו, וְּ ֹותָׁ ִמצְּ נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ הברכה הנהוגה: :... ֲאשֶׁ

ה )לדעת הספרדים( האשכנזים( ... ֲאשֶׁ  רּומָׁ ה תְּ ִריש ַחלָׁ ַהפְּ נּו לְּ ִציּוָׁ יו, וְּ ֹותָׁ ִמצְּ נּו בְּ שָׁ  ר ִקדְּ

 ."הרי זו חלה"מפרישים חתיכה קטנה מן הבצק, אוחזים אותה ואומרים: 
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 במדבר 

ד " בס  

עטיפות  בשתי  לעוטפה  או  בתנור  ולשרוף  אלומיניום  בנייר  לעטוף  יש  המופרשת  החלה  את 

 יש לשאול רב( ולהשליכה לפח. )לפרטי הלכה נוספים 

  

 העמקה: הקשר לסיפור המרגלים

ר"ע ספורנו פס' כ: אחר חטא המרגלים הצריך גם החלה למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהם  

'וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך' )יחזקאל מד, ל(, וכן אליהו 'עשי לי    כאמרו

משם עגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה כי כה אמר ה' ]...[ כד הקמח לא  

 תכלה' )מלכים א יז, יג(. 

רגלים הם היו זקוקים  לפי ר"ע ספורנו היה צורך לצוותם במצות חלה דווקא כאן כי לאחר חטא המ

 לתוספת ברכה. 
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 במדבר 

ד " בס  

 -רשות - לא(-)כב שגגת הציבור והיחיד

 לא( -שגגת הציבור והיחיד )כב

ה" )פס' כב(  ֶ ר ה' ֶאל ֹמש  ב ֶ ר ד ִ ֶ ה ֲאש  ֶ ל  ְצֹות ָהאֵּ ל ַהמ ִ ת כ ָ ו  אֵּ ו  ְולֹא ַתֲעש  ג   "ְוִכי ִתש ְ

 פרשיה זו עוסקת במקרים בהם היחיד או הציבור עוברים על מצוות ה'.

 באילו חטאים מדובר?  

 רש"י(. -ות אדם שעבר בשגגה על ע"ז )וזה נחשב כאילו עבר על כל המצו  –לפי הפרשנות של חז"ל 

 רש"י

  -בעבודה זרה הכתוב מדבר, או אינו אלא באחת מכל המצות? תלמוד לומר 'את כל המצות האלה'  

עול ומפר ברית ומגלה פנים, אף מצוה    מצוה אחת שהיא ככל המצות. מה העובר על כל המצות פורק

 זו פורק בה עול ומפר ברית ומגלה פנים ואיזו, זו עבודה זרה.

 רש הלכה של חז"ל וטוען שמדובר בחטא של עבודה זרה. רש"י משתמש במד

 מהו מבנה דבריו? מהו הנימוק שלו?  

 פירוש רמב"ן ]העמקה[ 

מן המילים: 'והנה זה כפי משמעו' עד 'באנשי בית    –וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה )כב( 

 שני'. 

ו  כגון, ההולך  הוא קרבן מומר לכל התורה בשוגג,  כפי משמעו  זה  נדבק לאחת מן האומות  והנה 

לעשות כהם ולא ירצה להיות בכלל ישראל כלל. ויהיה כל זה בשוגג, כגון שיהיה ביחיד תינוק שנשבה  

לבין האומות. ובקהל, כגון, שיחשבו שכבר עבר זמן התורה ולא היתה לדורות עולם ]...[ או שישכחו  

שעים, כגון ירבעם, ששכחו רוב  את התורה, וכבר אירע לנו כן בעונותינו כי בימי מלכי ישראל הר

 העם התורה והמצות לגמרי, וכאשר בא בספר עזרא באנשי בית שני. 

 ? מתי יכול להיווצר מצב שבו אדם מישראל יעבור על כל מצוות התורה בשוגג -

 דין- חלוקת הכתוב לפי המודל של מקרה

 כז(-שגגת הציבור בעבודה זרה )כב

 עבודה זרה: "והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה"  בית הדין הורה בשוגג לאנשים לעבוד החטא:

 בית הדין צריכים להביא לכפרה: פר לעולה עם מנחה ונסך ושעיר עיזים לחטאת. הדין:

 כט( -שגגת היחיד בעבודה זרה )כח

 אם יחיד חטא בעבודה זרה בשגגה  החטא:

 מביא עז בת שנה לחטאת והכוהן מכפר.  הדין:

 לא(-חוטא במזיד )ל

 הדין: ייענש בהמתה.
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 במדבר 

ד " בס  

 הקשר לפרשת המרגלים

ואמרו 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' )לעיל יד,    ונכנסה כאן בעבור שהם מרו דבר השם  רמב"ן כ"ב:

 ד(, להיות שם במצרים כאשר היו בראשונה בלא תורה ובלא מצות. 

 ה לאחר חטא המרגלים כי הם חטאו בחטא דומה. לפי רמב"ן שגגת ע"ז הובא 

 העמקה

 ספורנו 

כי מאחר   וזה,  זרה הכתוב מדבר,  עבודה  חז"ל[ שבשגגת  ]במסורת  כבר התבאר בקבלה  כב:  פס' 

 שנגזר עליהם 'להפיל זרעם בגויים' )תהלים קו, כו( לא היה נמנע שישגו בעבודה זרה בשובם לארצם.

 ת ע"ז לאחר חטא המרגלים כי אז נגזרה על ישראל הגלות לפי ר"ע ספורנו היה צורך במצות שגג
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 במדבר 

ד " בס  

 -רשות- לו(-)לב המקושש

ת: לג ַוי ְַקִריבו  ֹאתֹו הַ  ב ָ ַ יֹום ַהש   ִצים ב ְ ש  עֵּ ֵּ ְמְצאו  ִאיש  ְמקֹש  ר ַוי ִ ְדב ָ מ ִ ל ב ַ ָראֵּ י ִיש ְ ְהיו  ְבנֵּ ְֹצִאים ֹאתֹו  לב ַוי ִ מ 

ה ְוֶאל   ֶ ִצים ֶאל ֹמש  ש  עֵּ ֵּ ה לֹו: ְמקֹש  ֶ י לֹא ֹפַרש  ַמה י ֵָּעש  ָמר כ ִ ש ְ מ ִ יחו  ֹאתֹו ב ַ ָדה: לד ַוי ַנ ִ ל ָהעֵּ ַאֲהרֹן ְוֶאל כ ָ

ֲחֶנה: לו ַוי ִֹציאו  ֹאתֹו   ַ ָדה ִמחו ץ ַלמ  ל ָהעֵּ ה מֹות יו ַמת ָהִאיש  ָרגֹום ֹאתֹו ָבֲאָבִנים כ ָ ֶ לה ַוי ֹאֶמר ה' ֶאל ֹמש 

ֲחֶנה ַ ָדה ֶאל ִמחו ץ ַלמ  ל ָהעֵּ ה  כ ָ ֶ ה ה' ֶאת ֹמש  ר ִצו ָ ֶ ֲאש  ֲאָבִנים ַוי ָֹמת כ ַ מו  ֹאתֹו ב ָ ְרג ְ  ַוי ִ

 החטא 

בני ישראל לא ידעו מהי ההלכה וה'    –יש כאן הדגמה איך התמודדו עם שאלות הלכתיות במדבר  

 נותן למשה רבנו מענה בנבואה.

 לשם מה הובא הסיפור הזה בתוך הפרשיות ההלכתיות? 

 השאלה ההלכתית 

 השאלה ההלכתית שעלתה?   מה הייתה

 רש"י לד

 לא היו יודעים באיזו מיתה ימות, אבל יודעים היו שהמחלל שבת במיתה   -כי לא פרש מה יעשה לו   

ת   ת ַהַשבָׁ ם אֶׁ תֶׁ ַמרְּ בני ישראל ידעו שמגיע לאדם זה עונש מוות, כיון שה' כבר גזר בחומש שמות "ּושְּ

ם   כֶׁ ש ִהוא לָׁ ת" )שמות לא, יד(, אך הם לא ידעו איזה סוג מיתה הוא חייב,  ִכי ֹקדֶׁ יהָׁ מֹות יּומָׁ לֶׁ ַחלְּ מְּ

 ולכן שמו אותו בינתיים במשמר.

 יש להדגיש מן הכתוב כי החטא נעשה עם עדים והתראה ומכיוון שכך היה חייב מיתה.

 על איזו מלאכה מן המלאכות האסורות בשבת עבר המקושש? ]העמקה[  

מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה. במתניתא תנא:    -ר שמואל: מקושש  "אמר רב יהודה אמ

 תולש הוה. רב אחא ברבי יעקב אמר: מעמר הוה" )בבלי שבת צו ע"ב(.  

 הקשר בין הפרשיות שבפרקנו 

 רמב"ן לב

ולפרשה הזאת סמך אחריה ענין המקושש, כי היה בזמן הזה אחר מעשה המרגלים על דרך הפשט.  

 כי בהתאחר שם העם בגזרה הנזכרת היה המאורע הזה  -ני ישראל במדבר וזה טעם ויהיו ב 

 לפי רמב"ן הקשר לסיפור המרגלים הוא כרונולוגי. 

 רש"י מא

למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודה זרה, לומר שהמחלל את השבת כעובד עבודה זרה, שאף  

ירדת ותתן לעמך 'ועל הר סיני  תורה ומצות ואת שבת   היא שקולה ככל המצות, וכן הוא אומר: 

טו(. ואף פרשת ציצית לכך נסמכה לאלו לפי שאף היא שקולה  –קדשך הודעת להם' )נחמיה ט, יג

 כנגד כל המצות, שנאמר: 'ועשיתם את כל מצותי'. 
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לפי רש"י הכתוב רצה ללמדנו מהסמיכות בין הפרשיות הללו על חשיבותן של מצות השבת ומצות  

 ציצית.
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ד " בס  

 -חובה-( מא-ציצית )לז

י   ְנפֵּ ַ ו  ָלֶהם ִציִצת ַעל כ  ְוָעש  ֶהם  ָ ֲאלֵּ ְוָאַמְרת  ל  ָראֵּ ִיש ְ י  נֵּ ר ֶאל ב ְ ֵּ ב  אֹמר:  לח ד ַ ֵּ ה ל  ֶ ַוי ֹאֶמר ה' ֶאל ֹמש  לז 

ם   ֶ ֶלת לט ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ו ְרִאיֶתם ֹאתֹו ו ְזַכְרת  כֵּ ִתיל ת ְ ְ ָנף  פ  יֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנו  ַעל ִציִצת ַהכ ָ ֶאת  ִבְגדֵּ

יֶהם מ ְלמַ  ם זִֹנים ַאֲחרֵּ ֶ ר ַאת  ֶ יֶכם ֲאש  ינֵּ י עֵּ י ְלַבְבֶכם  ְוַאֲחרֵּ יֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתֻתרו  ַאֲחרֵּ ל ִמְצֹות ה' ַוֲעש ִ ַען  כ ָ

אִתי ֶאְתֶכם   ר הֹוצֵּ ֶ יֶכם ֲאש  יֶכם מא ֲאִני ה' ֱאלֹהֵּ אלֹהֵּ ים לֵּ ל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדֹש ִ יֶתם ֶאת כ ָ רו  ַוֲעש ִ ְזכ ְ ת ִ

אֶ  יֶכם  מֵּ אלִֹהים ֲאִני ה' ֱאלֹהֵּ  ֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם לֵּ

 המצווה

ֵכלת"  ִתיל תְּ ף פְּ נָׁ נּו ַעל ִציִצת ַהכָׁ תְּ נָׁ ם וְּ ֹדֹרתָׁ ם לְּ ֵדי הֶׁ ֵפי ִבגְּ ם ִציִצת ַעל ַכנְּ הֶׁ ׂשּו לָׁ  פס' לח "ועָׁ

זיהוי שתי    -כנפי )קצות( בגדיהם ולהוסיף פתיל תכלת    בני ישראל נצטוו לשים ציצית )פתילים( על

 ההלכות בכתוב. 

 

 מטרת המצווה

 זכירת המצוות 

רּו  -פס' לט  כְּ ַמַען ִתזְּ ם ]...[ לְּ ם ֹאתָׁ ֹות ה' ַוֲעִׂשיתֶׁ ל ִמצְּ ת כָׁ ם אֶׁ תֶׁ ַכרְּ ם ֹאתֹו ּוזְּ ִאיתֶׁ ִציִצת ּורְּ ם לְּ כֶׁ יָׁה לָׁ הָׁ מ: "וְּ

י"  ֹותָׁ ל ִמצְּ ת כָׁ ם אֶׁ  ַוֲעִׂשיתֶׁ

 בבלי מסכת מנחות מג ע"ב 

'ועשיתם'   וגו'  ]...[  ראיה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה    -'וראיתם אותו וזכרתם'  לידי עשיה 

תניא, היה ר' מאיר אומר: מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה  

 לרקיע ורקיע לכסא הכבוד. 

 איך הציצית תגרום לאדם להימנע מעבירות?ניתן לשאול,  •

 רש"י ]לט[

לבבכם אחרי  תתורו  מ  -ולא  הם  והעיניים  הלב  יג,כה(.  )במדבר  הארץ'  'מתור  לגוף  כמו  רגלים 

 ים לו את העבירות. העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. רומסרס

 מדוע כל כך חשוב לשמור על עיניו ולבו של האדם לפי רש"י? ניתן לשאול,  •

 ]העמקה[ 

 הרב חנן פורת מתוך: מעט מן האור, פרשת שלח, תש"ע 

 "ְוָיֻתרּו... ְולֹא ָתתּורּו"  

ַנַען" וחותמת בפרשת ציצית  ץ כְּ רֶׁ ת אֶׁ יָֻׁתרּו אֶׁ ִשים וְּ ָך ֲאנָׁ ַלח לְּ  פרשת שלח פותחת ב"שְּ

ם".  ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ ם וְּ כֶׁ ַבבְּ תּורּו ַאֲחֵרי לְּ לֹא תָׁ  "וְּ

 )במדבר ט"ו ל"ט(  

יש בה תשובת המשקל לחטא המרגלים התרים    - נמצינו למדים שמצות הציצית ופתיל התכלת שבה  

תּורּו" הן ביחס למאיסה בארץ חמדה והן  אחרי לבם ועיני לֹא תָׁ הם, ומכוחה זוכים לעמוד באיסור "וְּ

 ביחס לפיתויים אסורים אחרים.
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 ברם מה סגולתה של הציצית ופתיל התכלת שבה? להציל את האדם מלתור אחרי לבו ועיניו. 

 על כך עונה ר' מאיר במסכת מנחות )מד ע"ב( 

 "מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? 

 פני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, מ

 ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר בו 

 'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר 

 וכעצם השמים לטהר' )שמות כד, י(". 

  

הזכה   התכלת  אל  עיניו  להרים  האדם  זוכה  שבציצית  ובלבן  בתכלת  ההתבוננות  מתוך  ובכן 

שבמרומים, ומשם שואב הוא כוחות להתבונן בפרספקטיבה גבוהה על המציאות הירודה ולהתמודד  

כְּ  ָך  תְּ קָׁ ִצדְּ ִקים.  חָׁ שְּ ַעד  ָך  תְּ ֱאמּונָׁ ָך  דֶׁ ַחסְּ ַמִים  ַהשָׁ בְּ "ה'  כי  ובאמונה מתוך הכרה  בעוז  ֵאל  עמה  ֵרי  ַהרְּ

ה"  הֹום ַרבָׁ יָך תְּ טֶׁ פָׁ  ִמשְּ

ה תֹוִשיַע ה'" )תהילים לו, ו  ֵהמָׁ ם ּובְּ דָׁ  ז(. -ולפיכך "אָׁ

 סיכום לימוד הפרק כולו בהקשר לפרשת המרגלים

 רש"ר הירש )שם( 

אם נסקור עוד פעם את כל פרשת "שלח לך" המסתיימת במצות ציצית, הרי נראה מיד שמצוה זו   

נסכים,    – למעשה המרגלים, וכבר ראינו שגם קבוצת המצוות הכתובה לאחריו  קשורה בקשר הדוק  

כל אלה נובעים מאותו מאורע.    –חלה, שגגת עבודה זרה ומגדף וכן פרשת המקושש הנספחת אליו  

המרגלים נשלחו לתור את הארץ, והכתוב אומר פעמים אחדות שזה היה תפקידם. כשנכשלו במילוי  

ד גלוי בה' וגררו גם את העם אחריהם. והנה עתה מופיעה מצות ציצית  אותו תפקיד הגיעו לכלל מר 

בסוף הפרשה, והיא מזהירה אותנו בכל יום ובכל שעה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם  

אשר אתם זונים אחריהם". כלום אין זו אזהרה להתרחק מאותו חטא שהתרים את הארץ נכשלו  

לצורך סיפוק משאלותיהם. והם חקרו את הארץ רק    - "בו? הם תרו את הארץ רק "אחרי לבבם

הם דנו בשכלם, על פי ראות עינם החושנית, היאך להשיג את סיפוק המשאלות    -"אחרי עיניהם"

ולא    -כדגומת כלב  -האלה ועל פי זה הסיקו מסקנות. אולם הם שכחו שעליהם ללכת "אחרי ה'"

 לצורך עבודתו יבואו ויירשו את הארץ. "אחרי לבבם". עליהם לעמוד בשירות ה' וכעובדי ה' ו 

 רשות –המשך דבריו של רש"ר הירש 

האנושות קיפחה את גן עדן משום שתרה אחרי הלב ואחרי העינים, כך ניתן לה אמצעי מחנך שיזהיר  

אותה מחטא דומה ויזכיר לה את חובתה: אמצעי זה הוא הבגד. ישראל נועדו לרשת את הארץ ועם  

חות שתחזיר את גן עדן עלי אדמות אך דור המדבר קיפח את זכותו  בואם לארץ תתחיל ההתפת 

לארץ משום שתר אחרי הלב ואחרי העינים, ניתן לו אח"כ אמצעי מחנך שיזהיר אותו מחטא דומה  

 ויזכיר לו את חובתו: אמצעי זה הוא הציצית שבבגד.  
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 ]רשות[ הקשר רחב

 פרשיות נוספות שנתעלמה ממשה הלכה 

ובמדבר, נתעלמה ממשה רבנו    בפרשת בדומה לפרשת  נוספות בחומש ויקרא  פסח שני ולפרשיות 

בנבואה את   בנבואה, ה' מלמדו  לשים לב שהדרך בה משה לומד את ההלכה היא  ההלכה. כדאי 

 ההלכה. 

 דוגמאות

 

 שריפת החטאת ביום השמיני למילואים)ויקרא י, יז( 

קֹום ַהקֹ   את ִבמְּ ת ַהַחטָׁ ם אֶׁ תֶׁ ת ֲעֹון  "ַמדּוַע לֹא ֲאַכלְּ ֵׂשאת אֶׁ ם לָׁ כֶׁ ַתן לָׁ ּה נָׁ ֹאתָׁ ִשים ִהוא וְּ דָׁ ש קָׁ ש ִכי ֹקדֶׁ דֶׁ

ֵני ה' "  ם ִלפְּ ַכֵפר ֲעֵליהֶׁ ה לְּ ֵעדָׁ  הָׁ

 

 כג( -המקלל )ויקרא כד, י

ןי    " ן-ַוֵיֵצא בֶׁ ה בֶׁ צּו ַבַמֲחנֶׁ ֵאל ַוִינָׁ רָׁ ֵני ִיׂשְּ תֹוְך בְּ ִרי בְּ ן ִאיש ִמצְּ הּוא בֶׁ ֵאִלית וְּ רְּ ה ִיׂשְּ ִאיש    ִאשָׁ ֵאִלית וְּ רְּ ַהִיׂשְּ

ת ֵאִלית אֶׁ רְּ ה ַהִיׂשְּ ִאשָׁ ן הָׁ ֵאִלי. יא ַוִיֹקב בֶׁ רְּ ל-ַהִיׂשְּ ַקֵלל ַויִָׁביאּו ֹאתֹו אֶׁ ֹלִמית ַבת  -ַהֵשם ַויְּ ֵשם ִאמֹו שְּ ה וְּ ֹמשֶׁ

ן. יב  ַמֵטה דָׁ ִרי לְּ ם ַעל ִפי ה' וגו' "  ִדבְּ הֶׁ ֹרש לָׁ ר ִלפְּ מָׁ  ַוַיִניֻחהּו ַבִמשְּ

 

 יד( -פסח שני )במדבר ט, ה

ת ת  - "ה ַוַיֲעׂשּו אֶׁ ה ה' אֶׁ ר ִצּוָׁ ֹכל ֲאשֶׁ י כְּ ַבר ִסינָׁ ִמדְּ ַבִים בְּ ַערְּ ש ֵבין הָׁ ר יֹום ַלֹחדֶׁ ׂשָׁ ה עָׁ עָׁ בָׁ ַארְּ ִראשֹון בְּ ַסח בָׁ ַהפֶׁ

ַלֲעׂשֹ  לּו  יָׁכְּ לֹא  וְּ ם  דָׁ ש אָׁ פֶׁ נֶׁ לְּ ֵמִאים  יּו טְּ ר הָׁ ֲאשֶׁ ִשים  ֲאנָׁ ִהי  ַויְּ ו  ֵאל.  רָׁ ִיׂשְּ ֵני  בְּ ׂשּו  עָׁ ֵכן  ה  ַביֹום  ֹמשֶׁ ַסח  ת ַהפֶׁ

מֵ  נּו טְּ יו ֲאַנחְּ ה ֵאלָׁ ֵהמָׁ ִשים הָׁ ֲאנָׁ רּו הָׁ ֵני ַאֲהֹרן ַביֹום ַההּוא. זַויֹאמְּ ִלפְּ ה וְּ ֵני ֹמשֶׁ בּו ִלפְּ רְּ ש  ַההּוא ַוִיקְּ פֶׁ נֶׁ ִאים לְּ

ת אֶׁ ִריב  ַהקְּ ִתי  ִבלְּ לְּ ַרע  ִנגָׁ ה  מָׁ לָׁ ם  דָׁ ֵאל.-אָׁ רָׁ ִיׂשְּ ֵני  בְּ תֹוְך  בְּ ֹמֲעדֹו  בְּ ה'  ַבן  רְּ דּו    קָׁ ִעמְּ ה  ֹמשֶׁ ם  ֲאֵלהֶׁ ר  ַויֹאמֶׁ ח 

ם. וגו' "  כֶׁ ה ה' לָׁ ַצּוֶׁ ה ַמה יְּ עָׁ מְּ שְּ אֶׁ  וְּ

  

 יא( -בנות צלפחד )במדבר כז, א

ןא  " ד בֶׁ עָׁ ן ִגלְּ ר בֶׁ ן ֵחפֶׁ ד בֶׁ חָׁ פְּ לָׁ נֹות צְּ ה בְּ נָׁ ַרבְּ ן-ַוִתקְּ ִכיר בֶׁ מֹות  -מָׁ ה שְּ ֵאלֶׁ ן יֹוֵסף וְּ ה בֶׁ ַנשֶׁ ֹחת מְּ פְּ ִמשְּ ה לְּ ַנשֶׁ מְּ

ֹנתָׁ  ֵני ַהנְּ בְּ ִלפְּ ר ַהֹכֵהן וְּ זָׁ עָׁ לְּ ֵני אֶׁ ִלפְּ ה וְּ ֵני ֹמשֶׁ ה ִלפְּ נָׁ ה. ב ַוַתֲעֹמדְּ צָׁ ִתרְּ ה וְּ כָׁ ה ּוִמלְּ לָׁ גְּ חָׁ ה וְּ ה ֹנעָׁ לָׁ ל יו ַמחְּ כָׁ - ִׂשיִאם וְּ

ִדים ַעל ה' ה ַהנֹועָׁ ֵעדָׁ תֹוְך הָׁ יָׁה בְּ הּוא לֹא הָׁ ר וְּ בָׁ ִבינּו ֵמת ַבִמדְּ ל מֹוֵעד ֵלאֹמר. ג אָׁ ַתח ֹאהֶׁ ה פֶׁ ֵעדָׁ ַבֲעַדת    הָׁ

תֹו ִכי ֵאין לֹו ֵבן תְּ  ַפחְּ ִבינּו ִמתֹוְך ִמשְּ ַרע ֵשם אָׁ ה ִיגָׁ מָׁ יּו לֹו. ד לָׁ ִנים לֹא הָׁ אֹו ֵמת ּובָׁ טְּ חֶׁ נּו  ֹקַרח ִכי בְּ ה לָׁ נָׁ

ת ה אֶׁ ֵרב ֹמשֶׁ ִבינּו. ה ַוַיקְּ תֹוְך ֲאֵחי אָׁ ה בְּ ֵני ה'. וגו' " -ֲאֻחזָׁ ן ִלפְּ טָׁ פָׁ  ִמשְּ

  

 ל( - א, ידכלי מדין )במדבר ל

ַויֹאמֶׁ  טו  ה.  מָׁ חָׁ ַהִמלְּ א  בָׁ ִמצְּ ִאים  ַהבָׁ ַהֵמאֹות  ֵרי  ׂשָׁ וְּ ִפים  ֲאלָׁ הָׁ ֵרי  ׂשָׁ ִיל  חָׁ הֶׁ קּוֵדי  פְּ ַעל  ה  ֹמשֶׁ ֹצף  ַוִיקְּ ר  "יד 

ל ם כָׁ ה ַהִחִייתֶׁ ם ֹמשֶׁ ר ַמַעל ַבה' עַ -ֲאֵליהֶׁ סָׁ ם ִלמְּ עָׁ ַבר ִבלְּ ֵאל ִבדְּ רָׁ ֵני ִיׂשְּ יּו ִלבְּ ה הָׁ ה. טז ֵהן ֵהנָׁ ֵקבָׁ ַברנְּ - ל דְּ

ר כָׁ ַכב זָׁ ִמשְּ ה ֹיַדַעת ִאיש לְּ ל ִאשָׁ כָׁ ף וְּ ר ַבטָׁ כָׁ ל זָׁ גּו כָׁ ה ִהרְּ ַעתָׁ ה ַבֲעַדת ה'. יז וְּ ִהי ַהַמֵגפָׁ עֹור ַותְּ ֲהֹרגּו. יח    פְּ

ם ֲחנּו ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁ  ַאתֶׁ ם. יט וְּ כֶׁ ר ַהֲחיּו לָׁ כָׁ ַכב זָׁ עּו ִמשְּ ר לֹא יָׁדְּ ִשים ֲאשֶׁ ֹכל ַהַטף ַבנָׁ ַעת יִָׁמים ֹכל ֹהֵרג  וְּ ה ִשבְּ

ל  כָׁ ם. כ וְּ ִביכֶׁ ם ּושְּ ִביִעי ַאתֶׁ ִליִשי ּוַביֹום ַהשְּ אּו ַביֹום ַהשְּ ַחטְּ ל ִתתְּ לָׁ חָׁ ֹכל ֹנֵגַע בֶׁ ש וְּ פֶׁ ל  -נֶׁ כָׁ ִלי עֹור וְּ ל כְּ כָׁ ד וְּ גֶׁ בֶׁ
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ר ַהֹכהֵ  זָׁ עָׁ לְּ ר אֶׁ אּו.כא ַויֹאמֶׁ ַחטָׁ ִלי ֵעץ ִתתְּ ל כְּ כָׁ ה זֹאת ֻחַקת  ַמֲעֵׂשה ִעִזים וְּ מָׁ חָׁ ִאים ַלִמלְּ א ַהבָׁ בָׁ ֵשי ַהצָׁ ל ַאנְּ ן אֶׁ

ה. וגו' "  ת ֹמשֶׁ ה ה' אֶׁ ר ִצּוָׁ ה ֲאשֶׁ  ַהתֹורָׁ

 חילול שבת בפרשיות נוספות בתורה

 כט.-שמות טז, כז

נָׁה ה ַעד אָׁ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ אּו: ַויֹאמֶׁ צָׁ לֹא מָׁ ֹקט וְּ ם ִללְּ עָׁ אּו ִמן הָׁ ִביִעי יָׁצְּ ִהי ַביֹום ַהשְּ ֹוַתי   ַויְּ ֹמר ִמצְּ ם ִלשְּ תֶׁ ֵמַאנְּ

בּו ִאיש תַ  ִים שְּ ם יֹומָׁ חֶׁ ם ַביֹום ַהִשִשי לֶׁ כֶׁ ת ַעל ֵכן הּוא ֹנֵתן לָׁ ם ַהַשבָׁ כֶׁ ַתן לָׁ אּו ִכי ה' נָׁ י: רְּ תֹוֹרתָׁ יו ַאל  וְּ תָׁ חְּ

ִביִעי  ֹקמֹו ַביֹום ַהשְּ  ֵיֵצא ִאיש ִממְּ
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רּו מְּ ַמר ה ִהשָׁ לֹא תֹוִציאּו  ֹכה אָׁ ם:וְּ ִלָׁ רּושָׁ ַשֲעֵרי יְּ ם בְּ ת ַוֲהֵבאתֶׁ יֹום ַהַשבָׁ א בְּ אּו ַמשָׁ ַאל ִתׂשְּ ם וְּ שֹוֵתיכֶׁ ַנפְּ  בְּ

אֶׁ  ִצִּויִתי  ר  ַכֲאשֶׁ ת  ַהַשבָׁ יֹום  ת  אֶׁ ם  תֶׁ ִקַדשְּ וְּ ַתֲעׂשּו  לֹא  ה  אכָׁ לָׁ מְּ ל  כָׁ וְּ ת  ַהַשבָׁ יֹום  בְּ ם  ֵתיכֶׁ ִמבָׁ א  ת  ַמשָׁ

ם: וְּ  ר:  ֲאבֹוֵתיכֶׁ ִתי ַקַחת מּוסָׁ ִבלְּ מֹוַע ּולְּ ִתי )שומע( שְּ ִבלְּ ם לְּ פָׁ רְּ ת עָׁ שּו אֶׁ ם ַוַיקְּ נָׁ זְּ ת אָׁ לֹא ִהטּו אֶׁ עּו וְּ מְּ לֹא שָׁ

קַ  ת ּולְּ יֹום ַהַשבָׁ ִעיר ַהזֹאת בְּ ַשֲעֵרי הָׁ א בְּ ִביא ַמשָׁ ִתי הָׁ ִבלְּ ֻאם ה' לְּ עּון ֵאַלי נְּ מְּ ֹמַע ִתשְּ יָׁה ִאם שָׁ הָׁ ת  וְּ ֵדש אֶׁ

ִבים ַעל  יֹו ִרים ֹישְּ ׂשָׁ ִכים וְּ לָׁ ִעיר ַהזֹאת מְּ ַשֲעֵרי הָׁ אּו בְּ ה: ּובָׁ אכָׁ לָׁ ל מְּ ִתי ֲעׂשֹות )בה( בֹו כָׁ ִבלְּ ת לְּ ִכֵסא  ם ַהַשבָׁ

ִעיר ַהזֹאת לְּ  ה הָׁ בָׁ יָׁשְּ ם וְּ ִלָׁ רּושָׁ ֵבי יְּ ֹישְּ ה וְּ הּודָׁ ם ִאיש יְּ ֵריהֶׁ ׂשָׁ ה וְּ ב ּוַבסּוִסים ֵהמָׁ כֶׁ רֶׁ ִבים בָׁ ִוד ֹרכְּ אּו  דָׁ ם: ּובָׁ עֹולָׁ

עֹולָׁ  ִבִאים  מְּ ב  גֶׁ ַהנֶׁ ּוִמן  ר  הָׁ הָׁ ּוִמן  ה  ֵפלָׁ ַהשְּ ּוִמן  יִָׁמן  ִבנְּ ץ  רֶׁ ּוֵמאֶׁ ִלַם  רּושָׁ יְּ ִביבֹות  ּוִמסְּ ה  הּודָׁ יְּ ֵרי  ַבח  ֵמעָׁ זֶׁ וְּ ה 

ת ת יֹום ַהַשבָׁ ַקֵדש אֶׁ עּו ֵאַלי לְּ מְּ ִאם לֹא ִתשְּ ה ֵבית ה' : וְּ ִבֵאי תֹודָׁ ה ּומְּ בֹונָׁ ה ּולְּ חָׁ א    ּוִמנְּ ֵאת ַמשָׁ ִתי ׂשְּ ִבלְּ ּולְּ

לֹא ִתכְּ  ִלַם וְּ רּושָׁ נֹות יְּ מְּ ה ַארְּ לָׁ כְּ אָׁ יהָׁ וְּ רֶׁ עָׁ ִהַצִתי ֵאש ִבשְּ ת וְּ יֹום ַהַשבָׁ ִלַם בְּ רּושָׁ ַשֲעֵרי יְּ הּובֹא בְּ  בֶׁ
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ַדעַ  ם לָׁ אֹות ֵביִני ּוֵביֵניהֶׁ יֹות לְּ ם ִלהְּ הֶׁ ַתִתי לָׁ תֹוַתי נָׁ ת ַשבְּ ַגם אֶׁ ֵאל  וְּ רָׁ רּו ִבי ֵבית ִיׂשְּ ם: ַוַימְּ שָׁ ַקדְּ ת ִכי ֲאִני ה' מְּ

ֹתַתי   ַשבְּ ת  אֶׁ ם וְּ הֶׁ ַחי בָׁ וָׁ ם  דָׁ אָׁ ם הָׁ ה ֹאתָׁ ר ַיֲעׂשֶׁ סּו ֲאשֶׁ אָׁ ַטי מָׁ פָׁ ת ִמשְּ אֶׁ כּו וְּ לָׁ ֻחקֹוַתי לֹא הָׁ ר בְּ בָׁ לּו  ַבִמדְּ ִחלְּ

ַכלֹו  ר לְּ בָׁ ַבִמדְּ ם  ֲעֵליהֶׁ ִתי  ֲחמָׁ ֹפְך  ֹאַמר ִלשְּ וָׁ ֹאד  ר  מְּ ֵעיֵני ַהגֹוִים ֲאשֶׁ לְּ ִתי ֵהֵחל  ִבלְּ לְּ ִמי  ַמַען שְּ ה לְּ ֱעׂשֶׁ אֶׁ ם:וָׁ תָׁ

ַתִתי זָׁ  ר נָׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָׁ ל הָׁ ם אֶׁ ִביא אֹותָׁ ִתי הָׁ ִבלְּ ר לְּ בָׁ ם ַבִמדְּ הֶׁ אִתי יִָׁדי לָׁ ׂשָׁ ַגם ֲאִני נָׁ ם: וְּ ֵעיֵניהֶׁ ַבת  הֹוֵצאִתים לְּ

צֹות: ַיַען בְּ  ֲארָׁ ל הָׁ כָׁ ִבי ִהיא לְּ ַבש צְּ ב ּודְּ לָׁ תֹוַתי ִחֵללּו  חָׁ ת ַשבְּ אֶׁ ם וְּ הֶׁ כּו בָׁ לְּ ת ֻחקֹוַתי לֹא הָׁ אֶׁ סּו וְּ אָׁ ַטי מָׁ פָׁ ִמשְּ

אֹ  ר: וָׁ בָׁ ה ַבִמדְּ לָׁ ם כָׁ ִׂשיִתי אֹותָׁ לֹא עָׁ ם וְּ ם ִמַשֲחתָׁ ס ֵעיִני ֲעֵליהֶׁ חָׁ ם ֹהֵלְך: ַותָׁ ם ִלבָׁ ל  ִכי ַאֲחֵרי ִגלּוֵליהֶׁ ַמר אֶׁ

חּוֵקי ֲאבֹו ר בְּ בָׁ ם ַבִמדְּ ֵניהֶׁ אּו: ֲאִני ה'  בְּ ם ַאל ִתַטמָׁ ִגלּוֵליהֶׁ ֹמרּו ּובְּ ם ַאל ִתשְּ ֵטיהֶׁ פְּ ת ִמשְּ אֶׁ ם ַאל ֵתֵלכּו וְּ ֵתיכֶׁ

אֹות ֵביִני יּו לְּ הָׁ תֹוַתי ַקֵדשּו וְּ ת ַשבְּ אֶׁ ם: וְּ רּו ַוֲעׂשּו אֹותָׁ ַטי ִשמְּ פָׁ ת ִמשְּ אֶׁ ֻחקֹוַתי ֵלכּו וְּ ם בְּ ם    ֱאֹלֵהיכֶׁ ּוֵביֵניכֶׁ

ַדַעת ִכי ֲאנִ  ם  לָׁ רּו ַלֲעׂשֹות אֹותָׁ מְּ ַטי לֹא שָׁ פָׁ ת ִמשְּ אֶׁ כּו וְּ לָׁ ֻחקֹוַתי לֹא הָׁ ִנים בְּ רּו ִבי ַהבָׁ ַוַימְּ ם:  י ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ

ַכלֹות ַאִפי בָׁ  ם לְּ ִתי ֲעֵליהֶׁ ֹפְך ֲחמָׁ ֹאַמר ִלשְּ תֹוַתי ִחֵללּו וָׁ ת ַשבְּ ם אֶׁ הֶׁ ַחי בָׁ ם וָׁ דָׁ אָׁ ם הָׁ ה אֹותָׁ ר ַיֲעׂשֶׁ ר ֲאשֶׁ בָׁ  ם ַבִמדְּ
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ַאף   ִסים ַעל ַהֲחֹמִרים וְּ ֹעמְּ וְּ ֲעֵרמֹות  ִביִאים הָׁ ת ּומְּ ִכים ִגתֹות ַבַשבָׁ ה ֹדרְּ ִאיִתי ִביהּודָׁ ה רָׁ ֵהמָׁ ַיִין  ַביִָׁמים הָׁ

ִיד ם צָׁ רָׁ יֹום ִמכְּ ִעיד בְּ אָׁ ת וָׁ יֹום ַהַשבָׁ ִלַם בְּ רּושָׁ ִביִאים יְּ א ּומְּ ל ַמשָׁ כָׁ ֵאִנים וְּ ִבים ּותְּ ּה  ֲענָׁ בּו בָׁ ַהֹצִרים יָׁשְּ : וְּ

ה   רָׁ ֹאמְּ ה וָׁ הּודָׁ ה ֵאת ֹחֵרי יְּ ִריבָׁ אָׁ ם: וָׁ ִלָׁ ה ּוִבירּושָׁ הּודָׁ ֵני יְּ ת ִלבְּ ִרים ַבַשבָׁ ר ּוֹמכְּ כֶׁ ל מֶׁ כָׁ אג וְּ ִביִאים דָׁ ם  מְּ הֶׁ לָׁ

ׂש ת:ֲהלֹוא ֹכה עָׁ ת יֹום ַהַשבָׁ ִלים אֶׁ ַחלְּ ם ֹעִׂשים ּומְּ ר ַאתֶׁ ה ֲאשֶׁ ע ַהזֶׁ רָׁ ר הָׁ בָׁ ה ַהדָׁ ם ַויֵָׁבא ֱאֹלֵהינּו  מָׁ ּו ֲאֹבֵתיכֶׁ
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ת: ַויְּ  ת ַהַשבָׁ ַחֵלל אֶׁ ֵאל לְּ רָׁ רֹון ַעל ִיׂשְּ ם מֹוִסיִפים חָׁ ַאתֶׁ ִעיר ַהזֹאת וְּ ַעל הָׁ ה ַהזֹאת וְּ עָׁ רָׁ ל הָׁ ֵלינּו ֵאת כָׁ ִהי  עָׁ

תֹו לָׁ ַהדְּ רּו  גְּ ַוִיסָׁ ה  רָׁ ֹאמְּ וָׁ ת  ַהַשבָׁ ֵני  ִלפְּ ִלַם  רּושָׁ יְּ ַשֲעֵרי  ֲללּו  צָׁ ר  ַאַחר  ַכֲאשֶׁ ַעד  חּום  תָׁ ִיפְּ לֹא  ר  ֲאשֶׁ ה  רָׁ ֹאמְּ וָׁ ת 

ֵרי ִלים ּוֹמכְּ ֹרכְּ ת: ַויִָׁלינּו הָׁ יֹום ַהַשבָׁ א בְּ ִרים לֹא יָׁבֹוא ַמשָׁ עָׁ ִתי ַעל ַהשְּ ֱעַמדְּ ַרי הֶׁ עָׁ ת ּוִמנְּ ר ִמחּוץ    ַהַשבָׁ כָׁ ל ִממְּ כָׁ

ה ֲאלֵ  רָׁ ֹאמְּ ם וָׁ הֶׁ ה בָׁ ִעידָׁ אָׁ ִים: וָׁ תָׁ ם ַפַעם ּושְּ ִלָׁ ַלח  ִלירּושָׁ שְּ נּו יָׁד אֶׁ ה ִאם ִתשְּ ד ַהחֹומָׁ גֶׁ ם ֵלִנים נֶׁ ם ַמדּוַע ַאתֶׁ יהֶׁ

ת אּו ַבַשבָׁ ֵעת ַהִהיא לֹא בָׁ ם ִמן הָׁ כֶׁ  בָׁ
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ד " בס  

 ]רשות[ הקשר אישי

 סליחה 

ֵאל" )טו,כו(   רָׁ ֵני ִיׂשְּ ל ֲעַדת בְּ כָׁ ַלח לְּ ִנסְּ כך לבקש סליחה? האם יש דרך נכונה ולא  -למה קשה כל   - "וְּ

זה? למה קשה לסלוח? האם יש מצבים בהם מוצדק לא לסלוח למי שפגע בך גם  נכונה לעשות את  

 אם הוא מבקש סליחה? 

 ולא תתורו 

ם" )טו,לט(   ם ֹזִנים ַאֲחֵריהֶׁ ר ַאתֶׁ ם ֲאשֶׁ ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ ם וְּ כֶׁ ַבבְּ תּורּו ַאֲחֵרי לְּ לֹא תָׁ כיצד אפשר להתמודד    -וְּ

ַמה שיש לו בתוך הבית?  עם הפזילה החוצה וההשוואות הבלתי פוסקות  ל'דשא של השכן' ובעיקר לְּ

 האם יש לבעיה הזו גם מקום חיובי? 

 ( הרב יוני לביא, השאלות הפתוחות, עולם קטן)מתוך: 
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