בס"ד

פינת ההלכה

דף לשבת פרשת מטות-מסעי
ֶיה
ָאל ְל ָעל ָ
ִׂשר ֵ
ּׁשבּו ַעִ ,מ ְתּכֹונֵן עִם י ְ
ָׁשת ַה ָ
ׁשלֹום! ְּב ָפר ַ
ׁשּבָת ָ
ַ
ׁשל
ְ1חרֵי ִצ ִּפּיָה ֶ
ַּמ ְדּבָר ,ו ֲ
ׁשנָה ּב ִ
1חרֵי ְ 1ר ָּב ִעים ָ
ִׂש ָר ֵאלֲ ,
לָ/רֶץ י ְ
1חרֵי
ׁשּבַּקָרֹובֲ ,
ַּׂשר עַל ָּכ ְך ֶ
מֹׁשה ִמ ְתּב ֵ
ׁשנִיםֶ .
ֵמאֹות ָ
ְמ ְדיָן ,הּוא /מּור ָל ֶלכֶת לְעֹולָמֹו ,וְ1ף עַל ִּפי ּכֵן ֵאין
ְח ָמה ּב ִ
ַה ִּמל ָ
ְמ ְדיָן.
ְחם ּב ִ
הּוא ְמ ַה ֵּססֶ ,אּלָא ִמְז ָּדרֵז וְִנל ַ
ׁש ְּמ ֻעְניָנִים
ׁשֹומעִים /נּו עַל ְּבנֵי רְאּו ֵבן ּו ְבנֵי ָּגד ֶ
1חר ָּכ ְך ְ
ֵ
לֹומדִים עַל ִּתכְנּון
ָׁשת ַמ ְּסעֵי /נּו ְ
ַחלָה ֶּב ָעבָר ַהּיַ ְרּדֵןּ ,ו ְב ָפר ַ
ַּבּנ ֲ
ִׂש ָר ֵאל,
ֲחלֻּקַת ָה/רֶץ ַלְּנ ָחלֹות ,עַל ַה ְקצָ1ת ָערֵי ִמ ְקלָט ּבֶָ /רץ י ְ
ְּתן
ְחל ֶ
ׁשּנ ַ
ׁש ִּקּבְלּו ּבָנֹות צלפחד ,עַל ְמנַת ֶ
ֻחד ֶ
וְגַם עַל ַהּצַו ַה ְּמי ָ
ַּׁשה.
ׁשבֶט ְמנ ֶ
ַחלַת ֵ
ְחלֶק ִמּנ ֲ
ּׁשאֵר ּכ ֵ
ִּת ָ
ׁשנֹות
ׁשל ְ 1ל ַּפיִם ְ
ּתקּופָה ֶ
ָאים ַהּיֹום בע"ה ּבּסֹוף ְ
ִמצ ִ
ַּגם /נּו ,נ ְ
ְאּלָה ,וְגַם לָנּו יֵׁש ֲהכָנֹות
ּגָלּותּ ,ו ְלכָל ַהּדֵעֹות עַל ַסף ַהּג ֻ
ֲׂשּיֹות:
ְאּלָה ַהּקְרֹובָהֵ .חלֶק ֵמ ַה ֲהכָנֹות ֵהן ַמע ִ
ַלעֲׂשֹות ַלּג ֻ
ְחּפֵׂש ּפָרֹות ֲאדֻּמֹות ,וְעֹודְ 1 ,ך ַה ֲה ָכנָה
ִללְמֹד ַהּלַּכֹות ,ל ַ
ְהיא
רּוחנִית ,ו ִ
ְיֹותר עֲבּורֵנּו ָּכעֵת ִהיא ַה ֲה ָכנָה ָה ָ
ַה ֲחׁשּובָה ּב ֵ
ׁשִּנְזּכֶה ְּב ֶעְזרַת ה'
ַח ְרּבָן ,עַל ְמנַת ֶ
ׁש ָּגרַם ל ֻ
ְת ֵּקן ֶאת ַה ֵח ְטא ֶ
לַ
ׁשּלֹא
ִיׁשי ֶ
ּׁשל ִ
ֵמה ,וְַל ַּביִת ַה ִּמ ְקּדָׁש ַה ְ
ּׁשל ָ
ְאּלָה ַה ְ
ַּבּקָרֹוב ַלּג ֻ
ֶחרַב לְעֹולָם.
יְ
בבקשה לשמור על קדושת הגליון.

"עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו"
מותו של הכהן הגדול מזעזע את כל העם ומעוררו
לתשובה ,ויש להניח איפוא כי גם גואל הדם מתבונן אז
בנפשו והוא כובש בקרבו את יצר הנקמה ,שדוחפו לנקום
באיש אשר הרג את קרובו בשוגג – כי נוכח הוא לראות
שאפילו הכהן הגדול ,אשר נמשח בשמן המשחה ,גם הוא
סופו למיתה ,וכך הוא מתנחם על מות קרובו – ועל כן כבר
רשאי אז הרוצח לשוב לביתו) .אברבנאל(.

תפזורת לפרשה למוצאי שבת
בתפזורת הבאה מסתתרים  10מושגים מהפרשה .הבה נמצא
אותם!
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א מצות עשה להפריש ערי מקלט ,שנאמר "שלוש ערים ,תבדיל
לך" )דברים יט,ב; דברים יט,ז(; ואין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ
ישראל] .ב[ ושש ערים היו :שלוש הבדיל משה רבנו בעבר הירדן,
ושלוש הבדיל יהושוע בארץ כנען.
ב ]ג[ אין אחת מערי מקלט קולטת ,עד שיובדלו כולן--שנאמר "שש
ערי מקלט ,תהיינה לכם" )במדבר לה,יג( .והודיענו משה רבנו שאין
שלוש שבעבר הירדן קולטות ,עד שיובדלו שלוש שבארץ כנען.
ולמה הבדילן--אמר הואיל ובאה מצוה לידי ,אקיימנה.
ג ]ד[ בימי המלך המשיח מוסיפין שלוש אחרות על אלו השש,
שנאמר "ויספת לך עוד שלוש ערים ,על השלוש האלה" )דברים
יט,ט( .והיכן מוסיפין אותן--בערי הקיני והקניזי והקדמוני ,שנכרת
לאברהם אבינו עליהן ברית ,ועדיין לא נכבשו; ועליהן נאמר בתורה
"ואם ירחיב ה' אלוהיך ,את גבולך ,כאשר נשבע ,לאבותיך; ונתן לך
את כל הארץ ,אשר דיבר לתת לאבותיך  . . .ויספת לך עוד שלוש
ערים ,על השלוש האלה" )דברים יט,ח-ט(.
ד ]ה[ וחייבין בית דין לכוון הדרכים לערי מקלט ,ולתקן אותם
ולהרחיבן; ומסירין מהן כל מכשול וכל תקלה ,ואין מניחין בדרך לא
תל ,ולא גיא ולא נהר אלא עושין עליו גשר כדי שלא לעכב את
הבורח לשם :שנאמר "תכין לך ,הדרך" )דברים יט,ג( .ורוחב דרך
ערי מקלט ,אין פחות משלושים ושתיים אמות .ומקלט מקלט היה
כתוב על פרשת דרכים ,כדי שיכירו הרצחנים ויפנו לשם.

מתוך "מעינה של תורה

ר ד נ

משנה תורה ,הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ח
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ה ]ו[ בחמישה עשר באדר בכל שנה ,בית דין מוציאין שלוחים לתקן
הדרכים; וכל מקום שמצאוהו שנתקלקל ,מתקנים אותו .ובית דין
שנתרשלו בדבר זה ,מעלה עליהן הכתוב כאילו שפכו דמים.
ו ]ז[ וכן מושחין בין כל עיר ועיר מערי מקלט בתחילת הפרשתן ,עד
שיהיו משולשות בשווה--שנאמר "תכין לך ,הדרך ,ושילשת את גבול
ארצך" )דברים יט,ג(.
ז ]ח[ ערי מקלט--אין עושין אותן לא עיירות קטנות ,ולא כרכים
גדולים ,אלא עיירות בינונייות .ואין מושיבין אותן אלא במקום
שווקים ,ובמקום המים; ואם אין שם מים ,מכניסין לתוכן מים .ואין
מושיבין אותן אלא במקום אכלוסין .נתמעטו אכלוסיהן ,מוסיפין
עליהן; נתמעטו דיוריהן ,מכניסין לתוכן כוהנים לויים וישראליים .ואין
פורסין בתוכן מצודות ,ואין מפשילין בתוכן חבלים ,כדי שלא תהיה
רגל גואל הדם מצויה שם.
ח ]ט[ כל ערי הלויים קולטות ,וכל אחת מהן עיר מקלט היא:
שנאמר "ועליהם תיתנו ,ארבעים ושתיים עיר .כל הערים ,אשר
תיתנו ללויים--ארבעים ושמונה ,עיר" )במדבר לה,ו-ז(--הקישן
הכתוב כולן זו לזו ,לקלוט] .י[ ומה הפרש יש בין ערי מקלט
שהובדלו למקלט ,ובין שאר ערי הלויים :שערי מקלט קולטות בין
לדעת בין שלא לדעת ,הואיל ונכנס בהן נקלט; ושאר ערי הלויים ,אין
קולטות אלא לדעת .ורוצח הדר בערי מקלט ,אינו נותן שכר ביתו;
והדר בשאר ערי הלויים ,נותן שכר לבעל הבית.
ט ]יא[ כל עיר הקולטת ,תחומה קולט כמוה .אילן שהוא עומד
בתוך תחום ערי מקלט ,ונופו נוטה חוץ לתחום--משיגיע תחת הנוף,
נקלט; היה עומד חוץ לתחום ,ונופו נוטה לתוך התחום--משיגיע
לעיקרו ,נקלט .וההורגו שם ,נהרג עליו .ואף על פי שהתחום קולט,
אין הרוצח דר בו :שנאמר "וישב בה" )במדבר לה,כה("--בה" ,ולא
בתחומה.

בס"ד

סיפור לפרשת השבוע

מסע העם /אהובה קליין

מתוך מעיינה של תורה

מסע העם
פעם מרומם
פעם מיוסר
לא נשבר.

חסידים מספרים על בעל ה"שפת אמת" זצ"ל ,כי בהיותו ילד ,למד פעם עם חברו
כל הלילה בהתמדה ,ורק לפנות בוקר שכב לישון והיה ישן עד עיצומו של יום.
נכנס אצלו סבו ,בעל ה"חידושי הרי"ם" ז"ל ,והטיף לו שעה ארוכה דברי תוכחה
ומוסר ,על אשר הוא מרבה בשינה ואינו משכים לקום וללמוד תורה.
ה"שפת אמת" ז"ל הקשיב לדברי המוסר הקשים בתשומת לב מרובה ,ולא
הפסיקו אפילו במילה אחת כדי להתנצל ולהצטדק.
חברו שהיה באותו מעמד השתומם מאוד ,ולאחר מכן שאלהו:
"היתכן? מדוע החרשת ולא אמרת לסבך כי היית ער כל הלילה ולמדת תורה?"

לאורך דורות
עליות ומורדות
תפילות ישועות
ניסים ונפלאות.
מסעות חניות
מאבקים מלחמות
ברית אלוקים
תורת חיים.

השיב לו בעל ה"שפת אמת" ז"ל:
"לא רציתי להפסיק את סבא באמצע דבריו ,למען אשמע מפיו עוד דברי מוסר"...
ובדברו נטל חומש ,דיפדף בו והראה לחברו את הפסוק הבא" :ויגשו אליו ויאמרו
גדרות צאן נבנה למקננו ....ואנחנו נחלץ חשים"
"אם מלכתחילה" ,אמר" ,היה בדעתם של בני גד ובני ראובן לעבור את הירדן
ולהחלץ למלחמה ,הרי היה להם לומר זאת מיד כשהתחיל משה להטיף להם
מוסר" :האחיכם יבואו למלחמה ...כה עשו אבותיכם "...ולא להמתין עד אשר
יסיים את תוכחתו הגדולה )מפסוק ו' עד פסוק ט"ז( ,שהיתה מלאה ביטויים
חריפים ביותר" :תרבות אנשים חטאים" ,או "כי תשובון מאחריו ושחתם לכל העם
הזה"? אלא אין זאת כי אם חבל היה להם להפסיק את משה רבם ,כי רצו להוסיף
ולשמוע ממנו דברי מוסר"...
מתוך ספר החינוך מצוה ת"ח
שנצטוו ישראל לתת לשבט לוי ערים לשבת בהן אחר שאין להם חלק בארץ ,שנאמר
]במדבר ל"ה ,ב'[ ,צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחוזתם ערים לשבת ,ונאמר
בסוף הפרשה ]שם ,ז'[ כל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמונה עיר.
ומאלה הערים של לוים היו מהם ערים מיוחדות להיות מקלט הרוצח ,ואולם בכולן היה
לו מקלט.
ובסדר שופטים במצות ערי מקלט בסימן ת"ק ]מצוה תק"כ[ נכתוב בעזרת השם מה בין
מיוחדות לכך לאותן האחרות ,והיו קולטות אותו בצדדים ידועים כמו שמפורש בכתוב,
ומבואר במסכת מכות ]פרק שני[.
שורש מצוה זו ידוע הוא כי שבט הלוי מבחר השבטים ונכון לעבודת בית ה' ,ואין לו חלק
עם ישראל בנחלת שדות וכרמים ,אבל ערים היו צריכים להם על כל פנים לשבת הם
ובניהם וטפם וכל חיתם,
ומפני גודל מעלתם וכושר פעלם וחין ערכם נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה
יותר מארצות שאר השבטים ,אולי תכפר עליו אדמתם המקודשת בקדושתם.
ועוד טעם אחר בדבר ,כי בהיותם אנשי לבב ידועים במעלות המדות וחכמות נכבדות,
ידוע לכל שלא ישטמו הרוצח שינצל אליהם ולא יגעו בו ,ואף כי יהרוג אחד מאוהביהם
או מגואליהם אחר אשר בפתע בלא איבה יהרגנו.
ועל השבט הזה הנבחר נאמר ]דברים ל"ג ,ט'[ האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ,כלומר
שלא יעשו דבר בעולם זולתי מדרך היושר ועל כיוון האמת ,ולא יטה לבם אהבת אדם,
ואפילו אהבת אב ואם ואחים ובנים שהטבע תחייב אהבתם ותכריחה ,וכל שכן אהבת
שאר בני אדם .ועוד כתבתי בענין עוד טענה אחרת בסדר בהר סיני מצות לא תעשה י"א
בסימן שמ"ג ]מצוה שמ"ב[.
דיני מצוה זו קצרים ,ובמצות הנסמכות אליה כגון אזהרת שדה מגרש עריהם לא ימכר
שבסדר בהר סיני לאו י"א ]שם[ כתבתי קצת מן הדינים ,וכמו כן במצות להבדיל ערי
מקלט שבסדר שופטים עשה י' בסימן ת"ק ]מצוה תק"כ[ נכתוב מהן בגזרת השם,
ששלשתן מענין אחד הן ,ואם נפשך לדעת הפוך והפוך בהן.
ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל שרויין על אדמתן ,והיא מן המצות המוטלות על הצבור
כולם ויותר על ראשי העם ,ולעתיד לבא אחר ירושה וישיבה מיד נקיים מצות עשה זו
במהרה בימינו אמן.

ארץ מובטחת
כחמה זורחת
מחבקת הבנים
לליבה עורגים.

כוחה של שבת – פרק שני
הרב להמן

ּת ְקצִיר ַה ֶּפרֶק ַהּקֹודֵם
ַ
יחים
ִׁש ִט ִ
ַמר ְּפ ִריְנס הּוא ַּבעַל ֵּבית ִמ ְס ָחר ל ְ
ִיח
ׁשּבָת ֶא ָחד ִ ,הּגִי ַע ׁשל ַ
ּבְהֹו ַלנְד ְּ .בלֵיל ַ
לֹח לָ1רְמֹון
ִׁש ַ
ָסי ְך ַההֹו ַלְנּדִי ּ,ו ִבּקֵׁש ל ְ
ַהּנ ִ
יחים ,לְצֹ ֶר ְך ַה ָּצגָה ֲחגִיגִית
ׁש ִט ִ
ּׁשה ְ
ֲח ִמ ָ
ִיח
ּׁשל ַ
ְּב ַליְלָה זֶה ַ .מר ְּפ ִריְנס ִּבּקֵׁש ֵמ ַה ָ
ִמסֹר ֶאת ִה ְתַנּצְלּותֹו ֲ ,אבָל ֵאין
לְ
ׁשה ּ,כֵיוָן
1חר ַה ַּב ָּק ָ
ְמּלֵא ֵ
ְׁשרּותֹו ל ַ
ְאפ ָ
ּב ֶ
ְמ ְס ָחר.
ְׁשּבָת ֵאינֶּנּו יְכֹולִים ַלעֲסֹק ּב ִ
שּב ַ
פרק שני

ָשׁ ָבה ְס ִביב ַה ֻשּׁ ְל ָחן,
ֲדיִ ן י ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ע ַ
יך ֵשׁנִ ית.
ָס ְ
יח ַהנּ ִ
יע ְשׁ ִל ַ
הוֹפ ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִ
ֲלתוֹ ְמ ַב ֵקּשׁ ֶשׁ ִתּ ְשׁ ְלחוּ ֶאת
הוֹד ַמע ָֻקּ ִשׁיםֵ .אין ְל ַה ִשּׂיג
יחים ַה ְמּב ָ
ַה ְשּׁ ִט ִ
אַח ֶרת.
אוֹתם ְבּשׁוּם ֲחנוּת ֶ
ָ
אַרמוֹן ִמיָּדִ .אם
רוּשׁים ָבּ ְ
יחים ְדּ ִ
ַה ְשּׁ ִט ִ
ָרם ִשׁבּוּשׁ ָק ֶשׁה
אוֹתם ,יִ גּ ֵ
ָ
לֹא נְ ַק ֵבּל
יך.
ָס ְ
ְבּ ָת ְכנִ ית ֵבּית ַהנּ ִ
אַחר ָכּ ְך
ְל ֶרגַע ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה ְדּ ָמ ָמה ַבּ ֶח ֶדר ,וְ ֵ
ֵה ִשׁיב ַמר פרינס ְבּ ִב ָטּחוֹן:
" ֵאינֶנִּ י ָיכֹל ֶא ָלּא ַל ְחזֹר ַעל ַמה ֶשׁ ְכּ ָבר
אָמ ְר ִתּיַ :שׁ ָבּת ַהיּוֹםֲ .אנִ י ִמ ְצ ַט ֵער ַעד
ַ
ְמאוֹדֵ .אין ְבּ ֶא ְפ ָשׁרוּתוֹ ְל ַמ ֵלּא ֶאת ָרצוֹן
ֲלתוֹ".
הוֹד ַמע ָ
יח
יע ַה ָשּׁ ִל ַ
הוֹפ ַ
ִמיָּד ְלאַחר ְבּ ֵר ַכת ַה ָמּזוֹן ִ
ישׁיתַ .ה ַפּ ַעם הוּא ֵה ִביא ִאתּוֹ
ַבּ ַפּ ַעם ַה ְשּׁ ִל ִ
יך.
ָס ְ
בּכּ ָתב יָדוֹ ֶשׁל ַהנּ ִ
ִמ ְכ ָתּב ְ
מַ ר פרינס ה ַּיָקָ ר!
מֻכְ רָח אֲנִ י לְקַ ּבֵל אֶ ת ה ׁ ַּשְטִ יחִ ים מִ יָּד.
פי ׁשְנַ יִם ֹ
אֶ הֱיֶה מ ּוכָן ל ְׁש ַּלֵם ע ֲב ּורָם ּ ִ
או
פי ׁ ְש ֹ
ִּ
ַפעַםּ ,ת ּוכַל
לו ׁשָה .אִ ם ּ ְתסָ רֵב לִי ה ּ ַ
לִמְ ֹחק ֹ
או ִתי מֵ רְ ׁ ִשימַ ת ה ַּק ֹונִ ים ׁש ֶּלְך ָ.
ה ָ ּנסִ יך ְ הנדריק.
ַ

