
 
  

 

 

  תשע"זשמות  פרשת –אורייתא על התורה )של הרב שמחה בונים ליברמן זצ"ל( ד ןשבילי

1 
 לע"נ חיה חגית ברכה כהן בת רחל ע"ה

 לע"נ שושנה עמוס בת פרץ ע"ה
 ת.נ.צ.ב.ה.

 שמות
 )שמות ב, כה(וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים 

 רש"י. –'נתן עליהם לב ולא העלים עיניו' 

החסד,  ביאור בפסוק "הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו" )תהלים פה, ח(, שלענין ,יש לומרו

מבקשים "הראנו", שבראי' לחוד די לנו, אבל לענין הישועה, רוצים שתהי' נתינה גמורה 

 בפועל ממש ולא סגי בראי'.

 

* * * 
 )שמות ג, א(וינהג את הצאן אחר המדבר  ...ה רועה'ומשה הי

 שיטת הרמב"ם בדין ברכת הגומל של הולכי מדברות
 לפי התרגום 'מדבר'גדר 

)י"ג לבתר(  לאתרם "וינהג את הצאן אחר המדבר", 'ודבר ית ענא בתרגום אונקלוס תירג

'מדבר' הוא מקום מרעה טוב, והוא כעין הא דאיתא -שפר רעיא, למדברא', דהיינו ש

במשנה בביצה )מ.(, 'אין משקין ושוחטין את המדבריות', ובגמרא שם פירשו, אלו הבהמות 

 .היוצאות בפסח ורועות באפר ונכנסות ברביעה ראשונה

ומאידך גיסא, ידוע מכמה וכמה מקראות שמדבר הוא מקום שאינו מיושב כלל, ובדרך 

 .1כלל כשנקט הכתוב לשון 'מדבר', היינו היפוך מקום ישוב

 לפי הרד"ק 'מדבר'גדר 

וראיתי ברד"ק שביאר הגדרת שם מדבר, דהנה כתיב גבי יואב בן צרוי' )מלכים א ב, לד( 

"ק, 'מדבר יקרא מקום שאין שם ישוב כלל, ויקרא ג"כ הרד"ויקבר בביתו במדבר", וכתב 

מדבר מקום שהוא בישוב, אבל אינו עבוד, יניחנו למרעה הבהמות, כמו שפירשתי בספר 

שם דמדבר יקרא  שפירששמואל )ב טו, כג( בפסוק "עוברים על פני דרך את המדבר" ]

"וינהג", 'ודבר', מקום  מרעה הבהמות, בין קרוב לעיר, בין רחוק לעיר וכו[', והוא מתרגום

"מדבר" זה, פירושו, במקום שהי' לו שם מרעה למקנה, -שהרועה נוהג שם המקנה[, וכן ה

 לו שם בית, ובאותו מקום נקבר', ע"כ. 'והי
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צד., ובמדרש חזית שם וד"ה כל הישוב שמדבר הוא היפך מקום יישוב, וכן מובא בת נב. ראה פסחים 

 ., עיי"ש(ג ,)פ"א ד( ובמדרש רבה ריש קהלת, ובמדרש רבה רות )ג
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2 
 לע"נ חיה חגית ברכה כהן בת רחל ע"ה

 לע"נ שושנה עמוס בת פרץ ע"ה
 ת.נ.צ.ב.ה.

 של הארבעה שצריכים להודות לפי הרמב"ם 'מדבר'גדר 

דברות, ומי והנה איתא במסכת ברכות )נד:(, 'ארבעה צריכין להודות, יורדי הים, הולכי מ

חבוש בבית האסורים ויצא', ועיין ברמב"ם )פ"י מהל'  'שהיה חולה ונתרפא, ומי שהי

ברכות ה"ח( ששינה מלשון הגמרא ובמקום הולכי מדברות כתב 'והולכי דרכים כשיגיעו 

 לישוב'.

ולכאורה יש מקום לומר דדעתו כשיטת מנהג ספרד המובא בשו"ע )או"ח סי' ריט ס"ז(, 

, וכן הוא 2לכי מדברות, אלא אף כשהולכין מעיר לעיר מברכין ברכת הגומלדלאו דוקא הו

בטור )שם( שהעתיק שדעת הרמב"ם כמנהג ספרד, אך עיין בב"ח שם שכתב דמלשון 

הרמב"ם 'כשיגיעו לישוב', משמע דמיירי בהולכי דרכים במקום שאין שם ישוב, דהיינו 

לו לכתוב כשיגיעו לעיר(, ולכן כתב  'יבמדבר, ולא בהולך במקום ישוב מעיר לעיר )דא"כ ה

, ן, וכן בבית יוסף שם כתב דאפשר דצריך לגרוס הרמב"ןבטור שצריך לגרוס הרמב" 'להגי

 וא"כ צריך עיון מדוע שינה הרמב"ם מלשון הגמרא.

אמנם לפי מה שנתבאר על פי הרד"ק דמדבר משמעותו נמי מקום מרעה הסמוך לישוב, יש 

שינה הרמב"ם מלשון הגמרא, כדי לפרש דהולכי מדברות הוא במדבר שחוץ  לומר דלכן

 למקום ישוב בני אדם.

 (די-)בשבילי ברכת הגומל סימן יא אות יב 

* * * 

 )שמות ד, יד(וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו 

 "הנה מה )תהלים קלג, א(את דיוק הלשון "שבת" שבפסוק בדרך הלצה,  ,אולי יש לבאר

דכשאחים נמצאים בריחוק מקום, ורק לעיתים  טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד",

רחוקות נפגשים, אין בזה נעימות. אבל כשאחים נמצאים יחדיו תמיד, ואיש את אחיו 

 יעזורו בשבתם יחד, על זה נאמר "הנה מה טוב ומה נעים".

ב )שמות ליהם כתו( דרשו פסוק זה על משה ואהרן, שע3הנה חז"ל )תנחומא פרשת שמותו

השמחה הנעימות והיא ויש לבאר ש ד, יד( "הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו".
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ז(, "תעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא -ולפי זה יש לבאר את מה שכתב בפסוק )תהלים קז, ד 

ל עיר מושב", שהברכה נתקנה לפי מה שכתוב בסיום הפסוק, מצאו... וידריכם בדרך ישרה ללכת א

"וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב", ומה שכתבו בתחילתו, "תעו במדבר בישימון דרך" אינו 

 ו בדרכם במדבר.בדווקא, וכך הוא גם למנהג אשכנז שמברכים גם אם לא טע
3
 וראה גם הוריות יב.. 
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 לע"נ חיה חגית ברכה כהן בת רחל ע"ה

 לע"נ שושנה עמוס בת פרץ ע"ה
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, כמו שכתוב לקמן )פסוק כז(, "ויפגשהו בהר בהר האלקים יםכאשר נפגש, האמיתית

 .האלקים וישק לו"

* * * 

ויאמר ה' אל משה במדין לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים 
 שמות ד, יט()את נפשך 

 נגעים שלפני הדיבור
 דתן ואבירם ירדו מנכסיהם

'מי הם, דתן ואבירם חיים היו,  -י מבאר )מגמרא נדרים ז:( "כי מתו כל האנשים" "רש

 אלא שירדו מנכסיהם, והעני חשוב כמת', ע"כ.

 לא נעשו מצורעים כיון שהיו "בקרב כל ישראל"

ואבירם ירדו מנכסיהם, דלמא נעשו מצורעים,  ן בנדרים שהקשה, מנא לן דדתן"ועיין בר

 .(4סד: שםבגמרא )שהרי גם מצורע חשוב הוא כמת, כמבואר 

ן על פי מה שנאמר בפרשת עקב )דברים יא, ו(, "ואשר עשה לדתן ואבירם וגו' "ותירץ הר

, שאם דתן ואבירם היו מצורעים, הרי לגבי מצורע נאמר "ותבלעם וגו' בקרב כל ישראל

(, והוא משתלח מחוץ לג' מחנות, ואם כן לא יג, מו)ויקרא  "מחוץ למחנה מושבובדד ישב "

. הרי מוכרח שלא היו מצורעים 5יתכן לומר עליהם "בקרב כל ישראל", בתוך מחנה ישראל

 .6ולכו אומרת הגמרא שהם ירדו מנכסיהם

 צרעת שלפני הדיבור אינו מטמאה

ת )י.( מבואר שמצורע שנצטרע קודם , שהרי בהוריו7ן"אבל המפרשים תמהו על דברי הר

אינו מטמא אחר הדיבור, ואם כן נימא לעולם שדתן ואבירם  ]קודם מתן תורה[הדיבור 

, משום דהם נצטרעו לפני "בקרב כל ישראל"כ היו "נצטרעו, ומפני זה נחשבו כמת, ואעפ

 הדיבור, והדרא קושיא לדוכתא, מנא לן שירדו מנכסיהם.
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; והעדר הבנים אינו )במדבר טז, יד( ש "העיני האנשים ההם תנקר"עיי"ש בר"ן שלא היו סומין, כמ" 

 נוגע למה שדבריהם יהיו נשמעים למלכות להלשינו לפרעה.
5

ואין לומר שנתרפאו במתן תורה כיון שמבואר במדרש )במדבר רבה נשא ו( שחזרו למומם במעשה  

 העגל )ר"ן שם(.
6
 טת הר"ן.וראה גם ברא"ש שם דף ס"ד סוף ע"ב, שכתב ג"כ כשי 
7
 ראה מהר"ץ חיות. 
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 שתי הלכות במצורע

)קדושת עיירות  8המבואר באוצר הספרי להגאון ר' מנחם זמבא הי"דיישב על פי ויש ל

 מ"ז( א"כלים פ)משנה עמד על הפרש הלשון שיש בין המשנה לספרי, דההמוקפות חומה( ש

)וכן הוא  'עיירות מוקפות חומה מקודשות ממנו, שמשלחין מתוכן את המצורעים' אומרת,

'שמצורעין הולכין בכל  ,הלשון 9לחין', ובספרי, 'משהלשון בתוספתא כלים פ"א הי"ד(

שם בשם  אי, 'אינם הולכים' גם אם לא משלחין. והוא מב'הולכים בערי חומהמקום ואינם 

על הציבור והבית דין לשלח  מצוה: א. מצות תישלגבי שילוח מצורעים יש ש חכם אחד

)במדבר  "וישלחו מן המחנה כל צרוע וגו' , ממה שכתוב "מתוכם את המצורע מחוץ למחנה

 , ממה שכתוב "בדד ישב"למחנה ולא יכנסעל המצורע עצמו שישב בדד  מצוה. ב. (ה, ב

 .באריכות, עיי"ש 10, שזה מתייחס למצורע)ויקרא יג, מו(

 לפני הדיבור אין דין שילוח אבל יש דין בדד

נם מטמאים הדיבור, אמנם אי לפני ושנצטרע יםדמצורעיתכן ליישב בזה את דברי הר"ן, ו

מוטל ש "בדד ישב"מכל מקום הענין של , אבל לשלחם מחוץ לג' מחנותדין ולא הוצרך בית 

בקרב "שאם דתן ואבירם היו הוכיח הר"ן שפיר יש לומר שהי' גם אז, ועל המצורע בעצמו, 

בדד מחוץ למחנה, על כרחך שלא היו מצורעים, ומוכרח שמה  ו, ולא ישב"ישראלכל 

 .11סיהםנכהיינו שירדו מ ,"כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך"נאמר ש

 

 (א הערה)פאר הלבנון חלק ג סימן כג 

 

* * * 
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 מודפס בספרי זוטא עם אמבוהא דספרי ע' צד. 
9
 ספרי זוטא )ריש פרשת נשא(. 
10

 אבל יש לומר קצת שהמשנה תפסה לשון 'משלחין' כדי להדגיש יותר את ההפרש שבין מצורע למת 

, שאת המצורע משלחין ואת המת רק אין מכניסים, ועיין עוד בזכרון שכתוב בהמשך המשנה בכלים שם

 .(עטשמואל )להגר"ש רוזובסקי סימן 
11
 .וכעין זה מצאתי אח"כ במהר"צ חיות נדרים ז: וברוך שכיוונתי 

לרפו"ש, להנצחה ולהצלחה, ניתן 

 לתרום להוצאת העלון

 צפת 2093מוסדות זרע ברך ת"ד 

zera.berach@gmail.com 


