בס"ד

במדבר פרק טו
פרק ט"ו הוא פרק הלכתי באופיו ,והוא כולל את המצוות הבאות :מנחת נסכים ,חלה ,שגגת הציבור
והיחיד ומצוות ציצית .בין שתי הפרשיות ההלכתיות האחרונות משובץ סיפור המקושש ,העוסק
במצות השבת .מתוך המצוות המופיעות בפרק נלמד את מצוות הפרשת חלה ומצוות ציצית.
ביחידה מופיעים גם שאר חלקי הפרק ואולם הם רשות .מומלץ שהמורה יעיין בהם ויכיר אותם
היטב.
הפרק יילמד בשני שיעורים.

שאלות מכוונות למידה
הפרק סמוך לחטא המרגלים ולעונשם כולל רצף של מצוות :מדוע דווקא הן נאמרו מיד לאחר פרשת
המרגלים?

מבנה הפרק 2.........................................................................
הפרשת חלה (יז -כא) -חובה4..................................................-
שגגת הציבור והיחיד (כב-לא) -רשות7...................................... -
המקושש (לב-לו) -רשות9.......................................................-
ציצית (לז-מא) -חובה11 ........................................................ -
הקשר רחב [רשות] 13 ..............................................................
הקשר אישי [רשות] 16 ............................................................

בס"ד

2

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.
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם ִכי ָתבֹאו אֶ ל אֶ ֶרץ
ֹשה ֵּלאמֹר( :ב) ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ
(א) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
שה לַ ה' עֹלָ ה אוֹ זֶבַ ח ְלפַ ֵּלא נ ֶֶדר אוֹ ִבנְ ָדבָ ה אוֹ
יתם ִא ֶ
שר אֲנִ י נ ֵֹּתן לָ כֶ ם( :ג) וַעֲ ִש ֶ
מוֹ ְשב ֵֹּתיכֶ ם אֲ ֶ
ְבמֹעֲ ֵּדיכֶ ם לַ עֲ שוֹ ת ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' ִמן הַ ָב ָקר אוֹ ִמן הַ צֹאן( :ד) וְ ִה ְק ִריב הַ ַמ ְק ִריב ָק ְר ָבנוֹ לַ ה' ִמנְ חָ ה
שה ַעל הָ עֹלָ ה אוֹ לַ זָבַ ח
יעית הַ ִהין ַתעֲ ֶ
סֹלֶ ת ִע ָשרוֹ ן ָבלול ִב ְר ִב ִעית הַ ִהין ָש ֶמן( :ה) וְ ַייִן לַ נֶסֶ ְך ְר ִב ִ
ש ֶמן ְש ִל ִשית הַ ִהין( :ז)
שה ִמנְ חָ ה סֹלֶ ת ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים ְבלולָ ה בַ ֶ
לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד( :ו) אוֹ לָ אַ יִל ַתעֲ ֶ
שה בֶ ן ָב ָקר עֹלָ ה אוֹ זָבַ ח ְלפַ ֵּלא נ ֶֶדר
וְ ַייִן לַ נֶסֶ ְך ְש ִל ִשית הַ ִהין ַת ְק ִריב ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה'( :ח) וְ ִכי ַתעֲ ֶ

מנחת נסכים

ש ֶמן ח ֲִצי הַ ִהין:
אוֹ ְשלָ ִמים לַ ה'( :ט) וְ ִה ְק ִריב ַעל ֶבן הַ ָב ָקר ִמנְ חָ ה סֹלֶ ת ְשל ָֹשה ֶע ְשרֹנִ ים ָבלול ַב ֶ
שה לַ שוֹ ר הָ אֶ חָ ד אוֹ לָ אַ יִל
שה ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה'( :יא) ָככָ ה י ֵָּע ֶ
(י) וְ ַייִן ַת ְק ִריב לַ נֶסֶ ְך ח ֲִצי הַ ִהין ִא ֵּ
שר ַתעֲ שו ָככָ ה ַתעֲ שו לָ אֶ חָ ד ְכ ִמ ְס ָפ ָרם( :יג)
שה בַ ְכבָ ִשים אוֹ בָ ִע ִזים( :יב) ַכ ִמ ְס ָפר אֲ ֶ
הָ אֶ חָ ד אוֹ לַ ֶ
שר
שה ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה'( :יד) וְ ִכי יָגור ִא ְתכֶ ם גֵּר אוֹ אֲ ֶ
שה ָככָ ה אֶ ת אֵּ ֶלה ְלהַ ְק ִריב ִא ֵּ
ָכל הָ אֶ זְ ָרח יַעֲ ֶ
שה( :טו) הַ ָקהָ ל חֻ ָקה אַ חַ ת
שר ַתעֲ שו ֵּכן יַעֲ ֶ
שה ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' ַכאֲ ֶ
ְבתוֹ ְככֶ ם ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם וְ ָע ָשה ִא ֵּ
לָ כֶ ם וְ לַ גֵּר הַ גָר חֻ ַקת עוֹ לָ ם ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם ָככֶ ם ַכגֵּר י ְִהיֶה ִל ְפנֵּי ה'( :טז) תוֹ ָרה אַ חַ ת ו ִמ ְש ָפט אֶ חָ ד
י ְִהיֶה לָ כֶ ם וְ לַ גֵּר הַ גָר ִא ְתכֶ ם:
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם ְבבֹאֲ כֶ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ
ֹשה ֵּלאמֹר( :יח) ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ
(יז) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ

הפרשת חלה

אשית
שר אֲ נִ י ֵּמ ִביא אֶ ְתכֶ ם ָש ָמה( :יט) וְ הָ יָה ַבאֲכָ ְלכֶ ם ִמ ֶלחֶ ם הָ אָ ֶרץ ָת ִרימו ְתרו ָמה לַ ה'( :כ) ֵּר ִ
אֲ ֶ
אשית עֲ ִרס ֵֹּתיכֶ ם ִת ְתנו
עֲ ִרס ֵֹּתכֶ ם חַ ָלה ָת ִרימו ְתרו ָמה ִכ ְתרו ַמת ג ֶֹרן ֵּכן ָת ִרימו א ָֹתה( :כא) ֵּמ ֵּר ִ
לַ ה' ְתרו ָמה ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם:
שר
ֹשה( :כג) אֵּ ת ָכל אֲ ֶ
שר ִד ֶבר ה' אֶ ל מ ֶ
(כב) וְ ִכי ִת ְשגו וְ לֹא ַתעֲ שו אֵּ ת ָכל הַ ִמ ְצוֹ ת הָ אֵּ ֶלה אֲ ֶ
שר ִצ ָוה ה' וָ הָ ְלאָ ה ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם( :כד) וְ הָ יָה ִאם ֵּמ ֵּעינֵּי הָ ֵּע ָדה
ֹשה ִמן הַ יוֹ ם אֲ ֶ
ִצ ָוה ה' אֲ לֵּ יכֶ ם ְביַד מ ֶ
נ ֶֶע ְש ָתה ִל ְש ָגגָה וְ ָעשו כָ ל הָ ֵּע ָדה ַפר ֶבן ָב ָקר אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה ְל ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' ו ִמנְ חָ תוֹ וְ נִ ְסכוֹ ַכ ִמ ְש ָפט

שגגת ציבור
ויחיד

ִש ָראֵּ ל וְ נִ ְסלַ ח לָ הֶ ם ִכי ְש ָגגָה ִהוא
ו ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד ְלחַ ָטת( :כה) וְ ִכ ֶפר הַ כֹהֵּ ן ַעל ָכל עֲ ַדת ְבנֵּי י ְ
אתם ִל ְפנֵּי ה' ַעל ִשגְ ָג ָתם( :כו) וְ נִ ְסלַ ח ְלכָ ל עֲ ַדת ְבנֵּי
שה לַ ה' וְ חַ ָט ָ
וְ הֵּ ם הֵּ ִביאו אֶ ת ָק ְר ָבנָם ִא ֶ
ִש ָראֵּ ל וְ לַ גֵּר הַ גָר ְבתוֹ כָ ם ִכי ְלכָ ל הָ ָעם ִב ְש ָגגָה( :כז) וְ ִאם נֶפֶ ש אַ חַ ת ֶתחֱטָ א ִב ְש ָגגָה וְ ִה ְק ִריבָ ה
י ְ
ֵּעז ַבת ְשנ ָָתה ְלחַ ָטאת( :כח) וְ ִכ ֶפר הַ כֹהֵּ ן ַעל הַ נֶפֶ ש הַ שֹ ֶגגֶת ְבחֶ ְטאָ ה ִב ְש ָגגָה ִל ְפנֵּי ה' ְלכַ ֵּפר
ִש ָראֵּ ל וְ לַ גֵּר הַ גָר ְבתוֹ כָ ם תוֹ ָרה אַ חַ ת י ְִהיֶה לָ כֶ ם לָ ע ֶֹשה
ָעלָ יו וְ נִ ְסלַ ח לוֹ ( :כט) הָ אֶ ָזְרח ִב ְבנֵּי י ְ
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שה ְביָד ָר ָמה ִמן הָ אֶ זְ ָרח ו ִמן הַ גֵּר אֶ ת ה' הוא ְמג ֵַּדף וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ נֶפֶ ש
שר ַתעֲ ֶ
ִב ְש ָגגָה( :ל) וְ הַ נֶפֶ ש אֲ ֶ
הַ ִהוא ִמ ֶק ֶרב ַע ָמה( :לא) ִכי ְדבַ ר ה' ָבזָה וְ אֶ ת ִמ ְצוָ תוֹ הֵּ פַ ר ִה ָכ ֵּרת ִת ָכ ֵּרת הַ נֶפֶ ש הַ ִהוא עֲ וֹ נָה בָ ה:
ִש ָראֵּ ל ַב ִמ ְד ָבר ַוי ְִמ ְצאו ִאיש ְמק ֵֹּשש ֵּע ִצים ְביוֹ ם הַ ַש ָבת( :לג) ַוי ְַק ִריבו אֹתוֹ
(לב) ַוי ְִהיו ְבנֵּי י ְ
הרֹן וְ אֶ ל ָכל הָ ֵּע ָדה( :לד) ַוי ִַניחו אֹתוֹ ַב ִמ ְש ָמר ִכי
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
הַ מ ְֹצ ִאים אֹתוֹ ְמק ֵֹּשש ֵּע ִצים אֶ ל מ ֶ

המקושש

ֹשה מוֹ ת יו ַמת הָ ִאיש ָרגוֹ ם אֹתוֹ בָ אֲ בָ נִ ים ָכל הָ ֵּע ָדה
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
שה לוֹ ( :לה) וַי ֶ
לֹא פ ַֹרש ַמה י ֵָּע ֶ
שר
ִמחוץ לַ ַמ ֲחנֶה( :לו) ַוי ִֹציאו אֹתוֹ ָכל הָ ֵּע ָדה אֶ ל ִמחוץ לַ ַמ ֲחנֶה ַוי ְִר ְגמו אֹתוֹ ָבאֲ בָ נִ ים ַו ָימֹת ַכאֲ ֶ
ֹשה:
ִצ ָוה ה' אֶ ת מ ֶ
יצת ַעל
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם וְ ָעשו לָ הֶ ם ִצ ִ
ֹשה ֵּלאמֹר( :לח) ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
(לז) וַי ֶ
יתם
יצת ו ְר ִא ֶ
יצת הַ ָכנָף ְפ ִתיל ְתכֵּ לֶ ת( :לט) וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְל ִצ ִ
ַכנְ פֵּ י ִבגְ ֵּדיהֶ ם ְלדֹר ָֹתם וְ נ ְָתנו ַעל ִצ ִ

מצוות ציצית

שר
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָת ֻתרו אַ ח ֲֵּרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵּרי ֵּעינֵּיכֶ ם אֲ ֶ
אֹתוֹ וזְ כַ ְר ֶתם אֶ ת ָכל ִמ ְצוֹ ת ה' וַעֲ ִש ֶ
ִיתם ְקד ִֹשים לֵּ אלֹהֵּ יכֶ ם( :מא)
יתם אֶ ת ָכל ִמ ְצוֹ ָתי וִ ְהי ֶ
אַ ֶתם זֹנִ ים אַ ח ֲֵּריהֶ ם( :מ) ְל ַמ ַען ִתזְ ְכרו וַעֲ ִש ֶ
אתי אֶ ְתכֶ ם ֵּמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵּ אל ִֹהים אֲ נִ י ה' ֱאלֹהֵּ יכֶ ם:
שר הוֹ צֵּ ִ
אֲ נִ י ה' ֱאלֹהֵּ יכֶ ם אֲ ֶ
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הפרשת חלה (יז -כא) -חובה-

בעקבות חטא המרגלים
לאחר המשבר הגדול של חטא המרגלים ,וכישלון המעפילים ,מצווה ה' בפרק ט"ו שתי מצוות
הפותחות בבואם של ישראל לארץ
מצוות מנחת נסכים
שר אֲ נִ י נ ֵֹּתן לָ כֶ ם
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם ִכי ָתבֹאו אֶ ל אֶ ֶרץ מוֹ ְשב ֵֹּתיכֶ ם אֲ ֶ
(ב) ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ

מצוות הפרשת חלה
שר אֲ נִ י ֵּמ ִביא אֶ ְתכֶ ם ָש ָמה:
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם ְבבֹאֲ כֶ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
(יח) ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ

מבין שתי המצוות הללו נעסוק במצוות הפרשת חלה:
נשים לב ללשון הכתוב :אשר אני נותן לכם ,אשר אני מביא אתכם שמה – לשון הבטחה

רמב"ן [ב]
אחר שהבטיח את הבנים שיבאו אל הארץ ,השלים להם תורת הקרבנות שיקריבו נסכים בבואם
לארץ.
ואולי היה זה עתה ,לנחמם ולהבטיחם ,כי היו נואשים לאמר ,מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף
ארבעים שנה ,ואם יחטאו גם הבנים .ולכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם ,כי בצוותו אותם במצות
הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבאו ויירשו אותה
מצוות נסכים (פסוקים א – ט"ו) בבואם לארץ מצווים ישראל להקריב עם אשה לה' שלושה מן
התוצרים המובהקים של הארץ :דגן (=סולת) ,יצהר (=שמן) ,ותירוש (=יין).

הפרשת חלה (יז-כא)
אֲשר אֲ נִ י ֵּמ ִביא
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם ְבבֹאֲ כֶ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֶ
ֹשה ֵּלאמֹר :יח ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ
יז ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
אשית עֲ ִרס ֵֹּתכֶ ם חַ ָלה ָת ִרימו
אֶ ְתכֶ ם ָש ָמה :יט וְ הָ יָה ַבאֲ כָ ְלכֶ ם ִמ ֶלחֶ ם הָ אָ ֶרץ ָת ִרימו ְתרו ָמה לה' :כ ֵּר ִ
אשית עֲ ִרס ֵֹּתיכֶ ם ִת ְתנו לה' ְתרו ָמה ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם
ְתרו ָמה ִכ ְתרו ַמת ג ֶֹרן ֵּכן ָת ִרימו א ָֹתה :כא ֵּמ ֵּר ִ

תיאור הזמן
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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]
בבאכם אל הארץ – משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה ,שבכולן נאמר 'כי תבא'' ,כי תבאו' ,לפיכך
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]
ראשית ערסתכם  -כשתלושו כדי עיסתכם שאתם רגילין ללוש במדבר .וכמה היא' ,וימודו בעומר
עומר לגלגלת' (שמות טז ,טז).
לפי רש"י יש להפריש חלה מעיסה של בצק (העשוי מקמח ומים) בכמות שאכל אדם ביום במדבר
"עומר לגולגלת"
הערה למורה :מדובר במצווה הנוגעת לחיי יום-יום ולכן אנו ממליצים לציין את דיני המצווה
להלכה למעשה ,לבנים ולבנות.

מדיני המצווה
א .כמות הקמח בעיסה המחייבת בהפרשת חלה :כשעושים עיסה מקמח בכמות של עומר יש
להפריש חלק מהעיסה ולתת לכוהן .לפי חז"ל העומר שיעורו 43.2 ,ביצים .לפי החזון איש עיסה
מקמח בכמות של  2.250ק"ג מחייבת הפרשה בברכה ,וממעל  1.200ק"ג מחייבת הפרשת חלה ללא
ברכה .לפי רא"ח נאה כבר מכמות של  1.650ק"ג של קמח יש להפריש בברכה.
ב .כמות החלה שמפרישים :מדין תורה :אין שיעור ,מפרישים כמה שרוצים ,כמו שבתרומה גדולה
אין שיעור ("כתרומת גורן כן תרימו אותה" -כ') .חז"ל נתנו לכך שיעור :בעל הבית ,המכין עיסה
לעצמו  -ייתן  1/24מהעיסה.
נחתום (אופה) ,המכין עיסה כדי למכור  -ייתן  1/48מהעיסה.
ֹותיו ,וְּ צִ יּוָׁנּו לְּהַ פְּ ִריש חַ לָׁה מן העיסה (לדעת
ג .ועובר לעשיתה :הברכה הנהוגה ...: :אֲ שֶׁ ר ִק ְּדשָׁ נּו בְּ ִמצְּ ָׁ
ֹותיו ,וְּ צִ יּוָׁנּו לְּהַ פְּ ִריש חַ לָׁה ְּתרּומָׁ ה (לדעת הספרדים)
האשכנזים)  ...אֲ שֶׁ ר ִק ְּדשָׁ נּו בְּ ִמצְּ ָׁ
מפרישים חתיכה קטנה מן הבצק ,אוחזים אותה ואומרים" :הרי זו חלה".
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את החלה המופרשת יש לעטוף בנייר אלומיניום ולשרוף בתנור או לעוטפה בשתי עטיפות
ולהשליכה לפח( .לפרטי הלכה נוספים יש לשאול רב)

העמקה :הקשר לסיפור המרגלים
ר"ע ספורנו פס' כ :אחר חטא המרגלים הצריך גם החלה למען יהיו ראויים שתחול ברכה בבתיהם
כאמרו 'וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך' (יחזקאל מד ,ל) ,וכן אליהו 'עשי לי
משם עגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה כי כה אמר ה' [ ]...כד הקמח לא
תכלה' (מלכים א יז ,יג).
לפי ר"ע ספורנו היה צורך לצוותם במצות חלה דווקא כאן כי לאחר חטא המרגלים הם היו זקוקים
לתוספת ברכה.
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שגגת הציבור והיחיד (כב-לא) -רשות-

שגגת הציבור והיחיד (כב-לא)
ֹשה" (פס' כב)
שר ִד ֶבר ה' אֶ ל מ ֶ
"וְ ִכי ִת ְשגו וְ לֹא ַתעֲ שו אֵּ ת ָכל הַ ִמ ְצוֹ ת הָ אֵּ ֶלה אֲ ֶ

פרשיה זו עוסקת במקרים בהם היחיד או הציבור עוברים על מצוות ה'.
באילו חטאים מדובר?
לפי הפרשנות של חז"ל – אדם שעבר בשגגה על ע"ז (וזה נחשב כאילו עבר על כל המצוות  -רש"י).

רש"י
בעבודה זרה הכתוב מדבר ,או אינו אלא באחת מכל המצות? תלמוד לומר 'את כל המצות האלה' -
מצוה אחת שהיא ככל המצות .מה העובר על כל המצות פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים ,אף מצוה
זו פורק בה עול ומפר ברית ומגלה פנים ואיזו ,זו עבודה זרה.
רש"י משתמש במדרש הלכה של חז"ל וטוען שמדובר בחטא של עבודה זרה.
מהו מבנה דבריו? מהו הנימוק שלו?
פירוש רמב"ן [העמקה]
(כב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה – מן המילים' :והנה זה כפי משמעו' עד 'באנשי בית
שני'.
והנה זה כפי משמעו הוא קרבן מומר לכל התורה בשוגג ,כגון ,ההולך ונדבק לאחת מן האומות
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
את התורה ,וכבר אירע לנו כן בעונותינו כי בימי מלכי ישראל הרשעים ,כגון ירבעם ,ששכחו רוב
העם התורה והמצות לגמרי ,וכאשר בא בספר עזרא באנשי בית שני.
 -מתי יכול להיווצר מצב שבו אדם מישראל יעבור על כל מצוות התורה בשוגג?

חלוקת הכתוב לפי המודל של מקרה-דין
שגגת הציבור בעבודה זרה (כב-כז)
החטא :בית הדין הורה בשוגג לאנשים לעבוד עבודה זרה" :והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה"
הדין :בית הדין צריכים להביא לכפרה :פר לעולה עם מנחה ונסך ושעיר עיזים לחטאת.
שגגת היחיד בעבודה זרה (כח-כט)
החטא :אם יחיד חטא בעבודה זרה בשגגה
הדין :מביא עז בת שנה לחטאת והכוהן מכפר.
חוטא במזיד (ל-לא)
הדין :ייענש בהמתה.

במדבר

בס"ד

8

הקשר לפרשת המרגלים
רמב"ן כ"ב :ונכנסה כאן בעבור שהם מרו דבר השם ואמרו 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' (לעיל יד,
ד) ,להיות שם במצרים כאשר היו בראשונה בלא תורה ובלא מצות.
לפי רמב"ן שגגת ע"ז הובאה לאחר חטא המרגלים כי הם חטאו בחטא דומה.
העמקה
ספורנו
פס' כב :כבר התבאר בקבלה [במסורת חז"ל] שבשגגת עבודה זרה הכתוב מדבר ,וזה ,כי מאחר
שנגזר עליהם 'להפיל זרעם בגויים' (תהלים קו ,כו) לא היה נמנע שישגו בעבודה זרה בשובם לארצם.
לפי ר"ע ספורנו היה צורך במצות שגגת ע"ז לאחר חטא המרגלים כי אז נגזרה על ישראל הגלות

במדבר

בס"ד

9

המקושש (לב-לו) -רשות-
ִש ָראֵּ ל ַב ִמ ְד ָבר ַוי ְִמ ְצאו ִאיש ְמק ֵֹּשש ֵּע ִצים ְביוֹ ם הַ ַש ָבת :לג וַי ְַק ִריבו אֹתוֹ הַ מ ְֹצ ִאים אֹתוֹ
לב וַי ְִהיו ְבנֵּי י ְ
שה לוֹ :
הרֹן וְ אֶ ל ָכל הָ ֵּע ָדה :לד וַי ִַניחו אֹתוֹ ַב ִמ ְש ָמר ִכי לֹא פ ַֹרש ַמה י ֵָּע ֶ
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
ְמק ֵֹּשש ֵּע ִצים אֶ ל מ ֶ
ֹשה מוֹ ת יו ַמת הָ ִאיש ָרגוֹ ם אֹתוֹ בָ אֲ בָ נִ ים ָכל הָ ֵּע ָדה ִמחוץ לַ ַמ ֲחנֶה :לו ַוי ִֹציאו אֹתוֹ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
לה ַוי ֶ
ֹשה
אֲשר ִצ ָוה ה' אֶ ת מ ֶ
ָכל הָ ֵּע ָדה אֶ ל ִמחוץ לַ ַמ ֲחנֶה וַי ְִר ְגמו אֹתוֹ ָבאֲ בָ נִ ים ַו ָימֹת ַכ ֶ

החטא
יש כאן הדגמה איך התמודדו עם שאלות הלכתיות במדבר – בני ישראל לא ידעו מהי ההלכה וה'
נותן למשה רבנו מענה בנבואה.
לשם מה הובא הסיפור הזה בתוך הפרשיות ההלכתיות?
השאלה ההלכתית
מה הייתה השאלה ההלכתית שעלתה?

רש"י לד
כי לא פרש מה יעשה לו  -לא היו יודעים באיזו מיתה ימות ,אבל יודעים היו שהמחלל שבת במיתה
"ּושמַ ְּר ֶׁתם ֶׁאת הַ שַ בָׁ ת
בני ישראל ידעו שמגיע לאדם זה עונש מוות ,כיון שה' כבר גזר בחומש שמות ְּ
כִ י קֹדֶׁ ש ִהוא ָׁלכֶׁם ְּמחַ ְּללֶׁיהָׁ מֹות יּומָׁ ת" (שמות לא ,יד) ,אך הם לא ידעו איזה סוג מיתה הוא חייב,
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]
"אמר רב יהודה אמר שמואל :מקושש  -מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה .במתניתא תנא:
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.
וזה טעם ויהיו בני ישראל במדבר  -כי בהתאחר שם העם בגזרה הנזכרת היה המאורע הזה
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
היא שקולה ככל המצות ,וכן הוא אומר' :ועל הר סיני ירדת ותתן לעמך תורה ומצות ואת שבת
קדשך הודעת להם' (נחמיה ט ,יג–טו) .ואף פרשת ציצית לכך נסמכה לאלו לפי שאף היא שקולה
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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ציצית (לז-מא) -חובה-
יצת ַעל ַכנְ פֵּ י
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם וְ ָעשו לָ הֶ ם ִצ ִ
ֹשה ֵּלאמֹר :לח ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
לז ַוי ֶ
יתם אֹתוֹ וזְ כַ ְר ֶתם אֶ ת
יצת ו ְר ִא ֶ
יצת הַ ָכנָף ְפ ִתיל ְתכֵּ לֶ ת לט וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְל ִצ ִ
ִבגְ ֵּדיהֶ ם ְלדֹר ָֹתם וְ נ ְָתנו ַעל ִצ ִ
שר אַ ֶתם זֹנִ ים אַ ח ֲֵּריהֶ ם מ ְל ַמ ַען
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָת ֻתרו אַ ח ֲֵּרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵּרי ֵּעינֵּיכֶ ם אֲ ֶ
ָכל ִמ ְצוֹ ת ה' וַעֲ ִש ֶ
אתי אֶ ְתכֶ ם
שר הוֹ צֵּ ִ
ִיתם ְקד ִֹשים לֵּ אלֹהֵּ יכֶ ם מא אֲ נִ י ה' ֱאלֹהֵּ יכֶ ם אֲ ֶ
יתם אֶ ת ָכל ִמ ְצוֹ ָתי וִ ְהי ֶ
ִתזְ ְכרו וַעֲ ִש ֶ
ֵּמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵּ אל ִֹהים אֲנִ י ה' ֱאלֹהֵּ יכֶ ם

המצווה
פס' לח "ועָׁ ׂשּו לָׁהֶׁ ם צִ יצִ ת עַ ל ַכ ְּנפֵי בִ גְּ דֵ י הֶׁ ם ְּל ֹדר ָֹׁתם וְּ נ ְָּׁתנּו עַ ל צִ יצִ ת הַ ָׁכנָׁף פְּ ִתיל ְּתכֵלת"
בני ישראל נצטוו לשים ציצית (פתילים) על כנפי (קצות) בגדיהם ולהוסיף פתיל תכלת  -זיהוי שתי
ההלכות בכתוב.
מטרת המצווה
זכירת המצוות
יתם א ָֹׁתם [ ]...לְּמַ עַ ן ִתזְּ כְּ רּו
יתם אֹתֹו ּוזְּ כ ְַּר ֶׁתם ֶׁאת כָׁל ִמצְּ ֹות ה' ַוע ֲִׂש ֶׁ
פס' לט -מ" :וְּ הָׁ יָׁה ָׁלכֶׁם לְּצִ יצִ ת ְּּור ִא ֶׁ
ֹותי"
יתם ֶׁאת כָׁל ִמצְּ ָׁ
ַוע ֲִׂש ֶׁ

בבלי מסכת מנחות מג ע"ב
'וראיתם אותו וזכרתם' וגו' 'ועשיתם'  -ראיה מביאה לידי זכירה ,זכירה מביאה לידי עשיה []...
תניא ,היה ר' מאיר אומר :מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה
לרקיע ורקיע לכסא הכבוד.
•

ניתן לשאול ,איך הציצית תגרום לאדם להימנע מעבירות?

רש"י [לט]
ולא תתורו אחרי לבבכם -כמו 'מתור הארץ' (במדבר יג,כה) .הלב והעיניים הם מרגלים לגוף
ומסרסים לו את העבירות .העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות.
•

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

[העמקה]
הרב חנן פורת מתוך :מעט מן האור ,פרשת שלח ,תש"ע
"וְ יָתֻ רּו ...וְ ל ֹא ָתתּורּו"
ב"שלַח לְָּך אֲ נ ִָׁשים וְּ יָׁתֻ רּו ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ כְּ נַעַ ן" וחותמת בפרשת ציצית
ְּ
פרשת שלח פותחת
"וְּ ל ֹא ָׁתתּורּו ַאחֲ ֵרי לְּבַ בְּ כֶׁם וְּ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶׁם".
(במדבר ט"ו ל"ט)
נמצינו למדים שמצות הציצית ופתיל התכלת שבה  -יש בה תשובת המשקל לחטא המרגלים התרים
אחרי לבם ועיניהם ,ומכוחה זוכים לעמוד באיסור "וְּ ל ֹא ָׁתתּורּו" הן ביחס למאיסה בארץ חמדה והן
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?
מפני שהתכלת דומה לים ,וים דומה לרקיע,
ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר בו
'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר
וכעצם השמים לטהר' (שמות כד ,י)".
ובכן מתוך ההתבוננות בתכלת ובלבן שבציצית זוכה האדם להרים עיניו אל התכלת הזכה
שבמרומים ,ומשם שואב הוא כוחות להתבונן בפרספקטיבה גבוהה על המציאות הירודה ולהתמודד
עמה בעוז ובאמונה מתוך הכרה כי "ה' בְּ הַ שָׁ מַ יִם חַ ְּסדֶׁ ָך אֱ מּונ ְָּׁתָך עַ ד ְּשחָׁ ִקים .צִ ְּד ָׁק ְּתָך כְּ הַ ְּר ֵרי ֵאל
ִמ ְּשפָׁטֶׁ יָך ְּתהֹום ַרבָׁ ה"
תֹושיעַ ה'" (תהילים לו ,ו-ז).
"אדָׁ ם ּובְּ הֵ מָׁ ה ִ
ולפיכך ָׁ

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
קשורה בקשר הדוק למעשה המרגלים ,וכבר ראינו שגם קבוצת המצוות הכתובה לאחריו – נסכים,
חלה ,שגגת עבודה זרה ומגדף וכן פרשת המקושש הנספחת אליו – כל אלה נובעים מאותו מאורע.
המרגלים נשלחו לתור את הארץ ,והכתוב אומר פעמים אחדות שזה היה תפקידם .כשנכשלו במילוי
אותו תפקיד הגיעו לכלל מרד גלוי בה' וגררו גם את העם אחריהם .והנה עתה מופיעה מצות ציצית
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
בו? הם תרו את הארץ רק "אחרי לבבם" -לצורך סיפוק משאלותיהם .והם חקרו את הארץ רק
"אחרי עיניהם" -הם דנו בשכלם ,על פי ראות עינם החושנית ,היאך להשיג את סיפוק המשאלות
האלה ועל פי זה הסיקו מסקנות .אולם הם שכחו שעליהם ללכת "אחרי ה'" -כדגומת כלב -ולא
"אחרי לבבם" .עליהם לעמוד בשירות ה' וכעובדי ה' ולצורך עבודתו יבואו ויירשו את הארץ.

המשך דבריו של רש"ר הירש – רשות
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
בואם לארץ תתחיל ההתפתחות שתחזיר את גן עדן עלי אדמות אך דור המדבר קיפח את זכותו
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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הקשר רחב [רשות]

פרשיות נוספות שנתעלמה ממשה הלכה
בפרשת בדומה לפרשת פסח שני ולפרשיות נוספות בחומש ויקרא ובמדבר ,נתעלמה ממשה רבנו
ההלכה .כדאי לשים לב שהדרך בה משה לומד את ההלכה היא בנבואה ,ה' מלמדו בנבואה את
ההלכה.
דוגמאות
שריפת החטאת ביום השמיני למילואים(ויקרא י ,יז)
"מַ דּועַ ל ֹא אֲ ַכל ְֶּׁתם ֶׁאת הַ חַ טָׁ את בִ ְּמק ֹום הַ קֹדֶׁ ש כִ י קֹדֶׁ ש ָׁקדָׁ ִשים ִהוא וְּ א ָֹׁתּה נ ַָׁתן ָׁלכֶׁם לָׁׂשֵ את ֶׁאת עֲֹון
הָׁ עֵ דָׁ ה ְּל ַכפֵר ֲעלֵיהֶׁ ם לִפְּ נֵי ה' "
המקלל (ויקרא כד ,י-כג)
" י ַויֵצֵ א בֶׁ ןִ -אשָׁ ה י ְִּׂש ְּר ֵאלִית וְּ הּוא בֶׁ ן ִאיש ִמצְּ ִרי בְּ תֹוְך בְּ נֵי י ְִּׂש ָׁר ֵאל ַו ִינָׁצּו בַ מַ חֲ נֶׁה בֶׁ ן הַ י ְִּׂש ְּר ֵאלִית וְּ ִאיש
ֹלמית בַ ת
הַ י ְִּׂש ְּר ֵאלִי .יא ַו ִיקֹב בֶׁ ן הָׁ ִאשָׁ ה הַ י ְִּׂש ְּר ֵאלִית ֶׁאת-הַ שֵ ם ַוי ְַּקלֵל ַויָׁבִ יאּו אֹתֹו ֶׁאל-מֹשֶׁ ה וְּ שֵ ם ִאמֹו ְּש ִ
ִדבְּ ִרי לְּמַ טֵ ה דָׁ ן .יב ַו ַינִיחֻ הּו בַ ִמ ְּשמָׁ ר לִפְּ רֹש לָׁהֶׁ ם עַ ל פִ י ה' וגו' "
פסח שני (במדבר ט ,ה-יד)
"ה ַו ַיעֲׂשּו ֶׁאת -הַ פֶׁסַ ח בָׁ ִראשֹון בְּ ַא ְּרבָׁ עָׁ ה עָׁ ׂשָׁ ר יֹום ַלחֹדֶׁ ש בֵ ין הָׁ עַ ְּרבַ יִם בְּ ִמ ְּדבַ ר ִסינָׁי כְּ כֹל אֲ שֶׁ ר צִ ּוָׁה ה' ֶׁאת
ׂשת הַ פֶׁסַ ח בַ יֹום
מֹשֶׁ ה כֵן עָׁ ׂשּו בְּ נֵי י ְִּׂש ָׁר ֵאל .ו ַוי ְִּהי אֲ נ ִָׁשים אֲ שֶׁ ר הָׁ יּו ְּטמֵ ִאים ְּל ֶׁנפֶׁש ָׁאדָׁ ם וְּ ל ֹא יָׁכְּ לּו ַל ֲע ֹ
ֹאמרּו הָׁ אֲ נ ִָׁשים הָׁ הֵ מָׁ ה ֵאלָׁיו אֲ נ ְַּחנּו ְּטמֵ ִאים ְּל ֶׁנפֶׁש
הַ הּוא ַוי ְִּק ְּרבּו לִפְּ נֵי מֹשֶׁ ה וְּ לִפְּ נֵי ַאהֲ רֹן בַ יֹום הַ הּוא .זוַי ְּ
מעֲדֹו בְּ תֹוְך בְּ נֵי י ְִּׂש ָׁר ֵאל .ח וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם מֹשֶׁ ה עִ ְּמדּו
ָׁאדָׁ ם לָׁמָׁ ה ִנג ַָׁרע לְּבִ ל ְִּתי הַ ְּק ִריב ֶׁאתָׁ -ק ְּרבַ ן ה' בְּ ֹ
וְּ ֶׁא ְּש ְּמעָׁ ה מַ ה יְּצַ ּוֶׁה ה' ָׁלכֶׁם .וגו' "
בנות צלפחד (במדבר כז ,א-יא)
"א ו ִַת ְּק ַרבְּ נָׁה בְּ נֹות צְּ לָׁפְּ חָׁ ד בֶׁ ן חֵ פֶׁר בֶׁ ן גִ לְּעָׁ ד בֶׁ ן-מָׁ כִ יר בֶׁ ןְּ -מנַשֶׁ ה ל ְִּמ ְּשפְּ חֹת ְּמנַשֶׁ ה בֶׁ ן יֹוסֵ ף וְּ ֵאלֶׁה ְּשמֹות
יאם וְּ כָׁל-
ּומ ְּלכָׁה וְּ ִת ְּרצָׁ ה .ב ו ַַת ֲעמ ְֹּדנָׁה לִפְּ נֵי מֹשֶׁ ה וְּ לִפְּ נֵי ֶׁאלְּעָׁ זָׁר הַ כֹהֵ ן וְּ לִפְּ נֵי הַ ְּנ ִׂש ִ
בְּ נ ָֹׁת יו מַ ְּחלָׁה נֹעָׁ ה וְּ חָׁ גְּ לָׁה ִ
הָׁ עֵ דָׁ ה פ ֶַׁתח אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד לֵאמֹר .ג ָׁאבִ ינּו מֵ ת בַ ִמ ְּדבָׁ ר וְּ הּוא ל ֹא הָׁ יָׁה בְּ תֹוְך הָׁ עֵ דָׁ ה הַ נֹועָׁ ִדים עַ ל ה' בַ עֲדַ ת
ק ַֹרח כִ י בְּ חֶׁ ְּטאֹו מֵ ת ּובָׁ נִים ל ֹא הָׁ יּו לֹו .ד לָׁמָׁ ה ִיג ַָׁרע שֵ ם ָׁאבִ ינּו ִמתֹוְך ִמ ְּשפ ְַּחתֹו כִ י ֵאין לֹו בֵ ן ְּתנָׁה לָׁנּו
אֲ חֻ זָׁה בְּ תֹוְך אֲ חֵ י ָׁאבִ ינּו .ה ַוי ְַּק ֵרב מֹשֶׁ ה ֶׁאתִ -מ ְּשפָׁטָׁ ן לִפְּ נֵי ה' .וגו' "
כלי מדין (במדבר לא ,יד-ל)
"יד ַוי ְִּקצֹף מֹשֶׁ ה עַ ל פְּ קּודֵ י הֶׁ חָׁ יִל ׂשָׁ ֵרי הָׁ אֲ לָׁפִ ים וְּ ׂשָׁ ֵרי הַ מֵ אֹות הַ בָׁ ִאים ִמצְּ בָׁ א הַ ִמלְּחָׁ מָׁ ה .טו וַי ֹאמֶׁ ר
ִיתם כָׁל -נ ְֵּקבָׁ ה .טז הֵ ן הֵ נָׁה הָׁ יּו לִבְּ נֵי י ְִּׂש ָׁר ֵאל בִ ְּדבַ ר בִ לְּעָׁ ם ל ְִּמסָׁ ר מַ עַ ל בַ ה' עַ ל ְּדבַ ר-
אֲ לֵיהֶׁ ם מֹשֶׁ ה הַ ִחי ֶׁ
פְּ עֹור ו ְַּת ִהי הַ מַ ֵגפָׁה בַ עֲדַ ת ה' .יז וְּ עַ ָׁתה ִה ְּרגּו כָׁל ָׁזכָׁר בַ טָׁ ף וְּ כָׁל ִאשָׁ ה יֹדַ עַ ת ִאיש ל ְִּמ ְּשכַב ָׁזכָׁר הֲ רֹגּו .יח
וְּ כֹל הַ טַ ף בַ נ ִָׁשים אֲ שֶׁ ר ל ֹא י ְָּׁדעּו ִמ ְּשכַב ָׁזכָׁר הַ חֲ יּו ָׁלכֶׁם .יט וְּ ַא ֶׁתם חֲ נּו ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶׁה ִשבְּ עַ ת י ִָׁמים כֹל ה ֵֹרג
ּושבִ יכֶׁם .כ וְּ כָׁל-בֶׁ גֶׁד וְּ כָׁל כְּ לִי עֹור וְּ כָׁל
ִישי ּובַ יֹום הַ ְּשבִ יעִ י ַא ֶׁתם ְּ
ֶׁנפֶׁש וְּ כֹל ֹנגֵעַ בֶׁ חָׁ לָׁל ִת ְּתחַ ְּטאּו בַ יֹום הַ ְּשל ִ
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מַ עֲׂשֵ ה עִ זִ ים וְּ כָׁל כְּ לִי עֵ ץ ִת ְּתחַ טָׁ אּו.כא וַי ֹאמֶׁ ר ֶׁאלְּעָׁ זָׁר הַ ֹכהֵ ן ֶׁאל ַאנְּשֵ י הַ צָׁ בָׁ א הַ בָׁ ִאים ל ִַמלְּחָׁ מָׁ ה ז ֹאת חֻ ַקת
תֹורה אֲ שֶׁ ר צִ ּוָׁה ה' ֶׁאת מֹשֶׁ ה .וגו' "
הַ ָׁ

חילול שבת בפרשיות נוספות בתורה
שמות טז ,כז-כט.
ֹותי
ַוי ְִּהי בַ יֹום הַ ְּשבִ יעִ י יָׁצְּ אּו ִמן הָׁ עָׁ ם ִל ְּלקֹט וְּ ל ֹא מָׁ צָׁ אּו :וַי ֹאמֶׁ ר ה' ֶׁאל מֹשֶׁ ה עַ ד ָׁאנָׁה מֵ ַאנ ְֶּׁתם ל ְִּשמֹר ִמצְּ ַ
וְּ תֹור ָֹׁתיְּ :ראּו כִ י ה' נ ַָׁתן ָׁלכֶׁם הַ שַ בָׁ ת עַ ל כֵן הּוא נ ֵֹתן ָׁלכֶׁם בַ יֹום הַ ִש ִשי לֶׁחֶׁ ם יֹומָׁ יִם ְּשבּו ִאיש ַת ְּח ָׁתיו ַאל
יֵצֵ א ִאיש ִמ ְּמקֹמֹו בַ יֹום הַ ְּשבִ יעִ י
ירמיהו יז ,כא-כז
אתם בְּ שַ ע ֲֵרי יְּרּושָׁ ִלָׁם:וְּ ל ֹא תֹוצִ יאּו
שֹותיכֶׁם וְּ ַאל ִת ְּׂשאּו מַ שָׁ א בְּ יֹום הַ שַ בָׁ ת וַהֲ בֵ ֶׁ
כֹה ָׁאמַ ר ה ִה שָׁ ְּמרּו בְּ נַפְּ ֵ
יתי ֶׁאת
מַ שָׁ א ִמבָׁ ֵתיכֶׁם בְּ יֹום הַ שַ בָׁ ת וְּ כָׁל ְּמלָׁאכָׁה ל ֹא ַתעֲׂשּו וְּ ִקדַ ְּש ֶׁתם ֶׁאת יֹום הַ שַ בָׁ ת כַאֲ שֶׁ ר צִ ּוִ ִ
אֲ בֹו ֵתיכֶׁם :וְּ ל ֹא שָׁ ְּמעּו וְּ ל ֹא ִהטּו ֶׁאת ָׁאזְּ נָׁם ַוי ְַּקשּו ֶׁאת עָׁ ְּרפָׁם לְּבִ ל ְִּתי (שומע) ְּשמֹועַ ּולְּבִ ל ְִּתי ַקחַ ת מּוסָׁ ר:
וְּ הָׁ יָׁה ִאם שָׁ מֹעַ ִת ְּש ְּמעּון ֵאלַי נְּאֻ ם ה' לְּבִ ל ְִּתי הָׁ בִ יא מַ שָׁ א בְּ שַ ע ֲֵרי הָׁ עִ יר הַ ז ֹאת בְּ יֹום הַ שַ בָׁ ת ּול ְַּקדֵ ש ֶׁאת
יֹום הַ שַ בָׁ ת לְּבִ ל ְִּתי עֲׂשֹות (בה) בֹו כָׁל ְּמלָׁאכָׁהּ :ובָׁ אּו בְּ שַ ע ֲֵרי הָׁ עִ יר הַ ז ֹאת ְּמלָׁכִ ים וְּ ׂשָׁ ִרים י ְֹּשבִ ים עַ ל כִ סֵ א
סּוסים הֵ מָׁ ה וְּ ׂשָׁ ֵריהֶׁ ם ִאיש יְּהּודָׁ ה וְּ י ְֹּשבֵ י יְּרּושָׁ ִלָׁם וְּ י ְָּׁשבָׁ ה הָׁ עִ יר הַ ז ֹאת לְּעֹולָׁםּ :ובָׁ אּו
דָׁ וִ ד רֹכְּ בִ ים בָׁ ֶׁרכֶׁב ּובַ ִ
ּומן הַ ֶׁנגֶׁב ְּמבִ ִאים עֹו ָׁלה וְּ זֶׁבַ ח
ּומן הָׁ הָׁ ר ִ
ּומן הַ ְּש ֵפלָׁה ִ
ּומ ְּסבִ יבֹות יְּרּושָׁ ִל ַם ּומֵ ֶׁא ֶׁרץ בִ ְּני ִָׁמן ִ
מֵ עָׁ ֵרי יְּהּודָׁ ה ִ
ּומבִ ֵאי תֹודָׁ ה בֵ ית ה'  :וְּ ִאם ל ֹא ִת ְּש ְּמעּו ֵאלַי ל ְַּקדֵ ש ֶׁאת יֹום הַ שַ בָׁ ת ּולְּבִ ל ְִּתי ְּׂש ֵאת מַ שָׁ א
ּומנְּחָׁ ה ּולְּבֹונָׁה ְּ
ִ
ּוב ֹא בְּ שַ ע ֲֵרי יְּרּושָׁ ִל ַם בְּ יֹום הַ שַ בָׁ ת וְּ ִהצַ ִתי ֵאש בִ ְּשעָׁ ֶׁריהָׁ וְּ ָׁאכְּ לָׁה ַא ְּר ְּמנֹות יְּרּושָׁ ִל ַם וְּ ל ֹא ִתכְּ בֶׁ ה
יחזקאל כ ,יב-כא
תֹותי נ ַָׁת ִתי לָׁהֶׁ ם ל ְִּהיֹות לְּאֹות בֵ ינִי ּובֵ י ֵניהֶׁ ם לָׁדַ עַ ת כִ י אֲ נִי ה' ְּמ ַק ְּדשָׁ םַ :וי ְַּמרּו בִ י בֵ ית י ְִּׂש ָׁר ֵאל
וְּ גַם ֶׁאת שַ בְּ ַ
קֹותי ל ֹא הָׁ לָׁכּו וְּ ֶׁאת ִמ ְּשפָׁטַ י מָׁ ָׁאסּו אֲ שֶׁ ר ַיעֲׂשֶׁ ה א ָֹׁתם הָׁ ָׁאדָׁ ם וָׁחַ י בָׁ הֶׁ ם וְּ ֶׁאת שַ בְּ ת ַֹתי ִחלְּלּו
בַ ִמ ְּדבָׁ ר בְּ חֻ ַ
ַלֹותם:ו ֶָׁׁאעֱׂשֶׁ ה לְּמַ עַ ן ְּש ִמי לְּבִ ל ְִּתי הֵ חֵ ל לְּעֵ ינֵי הַ גֹויִם אֲ שֶׁ ר
ְּמאֹד ָׁואֹמַ ר ל ְִּשפְֹך חֲ מָׁ ִתי ֲעלֵיהֶׁ ם בַ ִמ ְּדבָׁ ר ְּלכ ָׁ
אֹותם ֶׁאל הָׁ ָׁא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר נ ַָׁת ִתי ָׁזבַ ת
ָׁ
אתי י ִָׁדי לָׁהֶׁ ם בַ ִמ ְּדבָׁ ר לְּבִ ל ְִּתי הָׁ בִ יא
אתים לְּעֵ ינֵיהֶׁ ם :וְּ גַם אֲ נִי נָׁׂשָׁ ִ
הֹוצֵ ִ
תֹותי ִחלֵלּו
קֹותי ל ֹא הָׁ לְּכּו בָׁ הֶׁ ם וְּ ֶׁאת שַ בְּ ַ
ּודבַ ש צְּ בִ י ִהיא ְּלכָׁל הָׁ אֲ ָׁרצֹו ת :יַעַ ן בְּ ִמ ְּשפָׁטַ י מָׁ ָׁאסּו וְּ ֶׁאת חֻ ַ
חָׁ לָׁב ְּ
אמַ ר ֶׁאל
אֹותם ָׁכלָׁה בַ ִמ ְּדבָׁ רָׁ :ו ֹ
ָׁ
יתי
הלְֵך :ו ַָׁתחָׁ ס עֵ ינִי ֲעלֵיהֶׁ ם ִמשַ חֲ ָׁתם וְּ ל ֹא עָׁ ִׂש ִ
כִ י ַאחֲ ֵרי גִ לּולֵיהֶׁ ם לִבָׁ ם ֹ
בֹותיכֶׁם ַאל ֵתלֵכּו וְּ ֶׁאת ִמ ְּשפְּ טֵ יהֶׁ ם ַאל ִת ְּשמֹרּו ּובְּ גִ לּולֵיהֶׁ ם ַאל ִתטַ מָׁ אּו :אֲ נִי ה'
בְּ נֵיהֶׁ ם בַ ִמ ְּדבָׁ ר בְּ חּו ֵקי אֲ ֵ
תֹותי ַקדֵ שּו וְּ הָׁ יּו לְּאֹות בֵ ינִי ּובֵ ינֵי ֶׁכם
אֹותם :וְּ ֶׁאת שַ בְּ ַ
ָׁ
קֹותי לֵכּו וְּ ֶׁאת ִמ ְּשפָׁטַ י ִש ְּמרּו ַועֲׂשּו
אֱ ֹלהֵ יכֶׁם בְּ חֻ ַ
אֹותם
ָׁ
קֹותי ל ֹא הָׁ לָׁכּו וְּ ֶׁאת ִמ ְּשפָׁטַ י ל ֹא שָׁ ְּמרּו ַלעֲׂשֹות
לָׁדַ עַ ת כִ י אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁםַ :וי ְַּמרּו בִ י הַ בָׁ נִים בְּ חֻ ַ
תֹותי ִחלֵלּו ָׁואֹמַ ר ל ְִּשפְֹך חֲ מָׁ ִתי ֲעלֵיהֶׁ ם ְּלכַלֹות ַאפִ י בָׁ ם בַ ִמ ְּדבָׁ ר
אֹותם הָׁ ָׁאדָׁ ם וָׁחַ י בָׁ הֶׁ ם ֶׁאת שַ בְּ ַ
אֲ שֶׁ ר ַיעֲׂשֶׁ ה ָׁ
נחמיה יג ,טו-כא
יאים הָׁ ע ֲֵרמֹות וְּ ע ְֹּמ ִסים עַ ל הַ חֲ מ ִֹרים וְּ ַאף ַייִן
ּומבִ ִ
יתי בִ יהּודָׁ ה ד ְֹּרכִ ים גִ תֹות בַ שַ בָׁ ת ְּ
בַ י ִָׁמים הָׁ הֵ מָׁ ה ָׁר ִא ִ
יאים יְּרּושָׁ ִל ַם בְּ יֹום הַ שַ בָׁ ת ו ָָׁׁאעִ יד בְּ יֹום ִמכְּ ָׁרם צָׁ יִד :וְּ הַ צ ִֹרים י ְָּׁשבּו בָׁ ּה
ּומבִ ִ
ּות ֵאנִים וְּ כָׁל מַ שָׁ א ְּ
ֲענָׁבִ ים ְּ
יאים דָׁ אג וְּ כָׁל מֶׁ כֶׁר ּומֹכְּ ִרים בַ שַ בָׁ ת לִבְּ נֵי יְּהּודָׁ ה ּובִ ירּושָׁ ִלָׁם :ו ָָׁׁא ִריבָׁ ה ֵאת ח ֵֹרי יְּהּודָׁ ה ָׁוא ְֹּמ ָׁרה לָׁהֶׁ ם
ְּמבִ ִ
ּומחַ ְּללִים ֶׁאת יֹום הַ שַ בָׁ ת:הֲ לֹוא כֹה עָׁ ׂשּו אֲ ב ֵֹתיכֶׁם ַויָׁבֵ א אֱ ֹלהֵ ינּו
מָׁ ה הַ דָׁ בָׁ ר הָׁ ָׁרע הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר ַא ֶׁתם ע ִֹׂשים ְּ
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מֹוסיפִ ים חָׁ רֹון עַ ל י ְִּׂש ָׁר ֵאל לְּחַ לֵל ֶׁאת הַ שַ בָׁ תַ :ו ְּי ִהי
עָׁ לֵינּו ֵאת כָׁל הָׁ ָׁרעָׁ ה הַ ז ֹאת וְּ עַ ל הָׁ עִ יר הַ ז ֹאת וְּ ַא ֶׁתם ִ
כַאֲ שֶׁ ר צָׁ לֲלּו שַ ע ֲֵרי יְּרּושָׁ ִל ַם לִפְּ נֵי הַ שַ בָׁ ת ָׁוא ְֹּמ ָׁרה ַויִסָׁ גְּ רּו הַ ְּדלָׁתֹות ָׁוא ְֹּמ ָׁרה אֲ שֶׁ ר ל ֹא יִפְּ ָׁתחּום עַ ד ַאחַ ר
ּומנְּעָׁ ַרי הֶׁ עֱמַ ְּד ִתי עַ ל הַ ְּשעָׁ ִרים ל ֹא יָׁבֹוא מַ שָׁ א בְּ יֹום הַ שַ בָׁ תַ :ו ָׁילִינּו הָׁ רֹכְּ לִים ּומֹכְּ ֵרי כָׁל ִמ ְּמכָׁר ִמחּוץ
הַ שַ בָׁ ת ִ
ּוש ָׁתיִם :ו ָָׁׁאעִ ידָׁ ה בָׁ הֶׁ ם ָׁוא ְֹּמ ָׁרה אֲ לֵיהֶׁ ם מַ דּועַ ַא ֶׁתם ֵלנִים ֶׁנגֶׁד הַ חֹומָׁ ה ִאם ִת ְּשנּו יָׁד ֶׁא ְּשלַח
לִירּושָׁ ִלָׁם פַעַ ם ְּ
בָׁ כֶׁם ִמן הָׁ עֵ ת הַ ִהיא ל ֹא בָׁ אּו בַ שַ בָׁ ת
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הקשר אישי [רשות]

סליחה
"וְּ נ ְִּסלַח ְּלכָׁל עֲדַ ת בְּ נֵי י ְִּׂש ָׁר ֵאל" (טו,כו)  -למה קשה כל-כך לבקש סליחה? האם יש דרך נכונה ולא
נכונה לעשות את זה? למה קשה לסלוח? האם יש מצבים בהם מוצדק לא לסלוח למי שפגע בך גם
אם הוא מבקש סליחה?

ולא תתורו
וְּ ל ֹא ָׁתתּורּו ַאחֲ ֵרי לְּבַ בְּ כֶׁם וְּ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶׁם אֲ שֶׁ ר ַא ֶׁתם ֹזנִים ַאחֲ ֵריהֶׁ ם" (טו,לט)  -כיצד אפשר להתמודד
עם הפזילה החוצה וההשוואות הבלתי פוסקות ל'דשא של השכן' ובעיקר לְּמַ ה שיש לו בתוך הבית?
האם יש לבעיה הזו גם מקום חיובי?
(מתוך :הרב יוני לביא ,השאלות הפתוחות ,עולם קטן)
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