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 במדבר פרק י 
 אֹת# ְיקָֹוק %ַמר ֲאֶ�ר ַהָ�ק#  ֶאל ֲאַנְחנ� נְֹסִעי  מֶֹ�ה חֵֹת� ַהִ�ְדָיִני ְרע�ֵאל ֶ�� ְלחָֹבב מֶֹ�ה ַו�ֹאֶמר) כט(

 -ְרִצי ֶאל ִא  ִ)י ֵאֵלְ' לֹא ֵאָליו ַו�ֹאֶמר) ל( :ִיְ*ָרֵאל ַעל ט#ב ִ(ֶ�ר ְיקָֹוק ִ)י ָלְ' ְוֵהַטְבנ� ִאָ&נ� ְלָכה ָלֶכ  ֶאֵ&�
  :ְלֵעיָנִי  ָ/נ� ְוָהִייָת ַ�ִ�ְדָ�ר ֲחנֵֹתנ� ָיַדְעָ& ֵ)� ַעל ִ)י אָֹתנ� ַ&ֲעזֹב ָנא -ל ַו�ֹאֶמר) לא( :ֵאֵלְ' מ#ַלְדִ&י ְוֶאל
 :ָלְ' ְוֵהַטְבנ� ִעָ�נ� ְיקָֹוק ֵייִטיב ֲאֶ�ר ַהה�א ַה#0ב ְוָהָיה ִעָ�נ� ֵתֵלְ' ִ)י ְוָהָיה) לב(
 

 י "רש
 א , נכסי בשביל א  1 מולדתי ואל ארצי אל) ל(

 :משפחתי בשביל

 ן "רמב
 ב שמות (פירשתי כבר 1 לחבב משה ויאמר) כט(

 שב כאשר ליתרו שקראו דשח ש  חובב כי) טז
  לעבדיו כי המתגייר כל דר' זה כי, ישראל לתורת

 מ� לו שיתנו חשב והוא 1 ל� והטבנו סת  לו ואמר עמה  ללכת פניו חילה משה והנה. אחר ש  יקרא
 אל א� כי וענה, חפ8 היה לא כ� ועל, בתוכ  נחלה לו תהיה ולא ובקר וצא� ובגדי  וזהב כס7 השלל
 מדעת' כי 1 אתנו תעזב נא אל משה לו אמר אז. וכבוד ונכסי  נחלה לי ש  כי 1 אל� דתימול ואל ארצי

' ה ייטיב אשר ההוא הטוב ומכל, בה נעלה אשר הדר' ותורנו הארצות בכבוש לעיני  לנו תהיה המדבר
 ועל. האר8 בכבוש יעזר  אשר ועזרתו טרחו על בשכרו טובה באר8 אחוזה לו לתת רמז, ל' נטיב לנו
 א"פ בכורי  (בירושלמי אמרו וכ', )א יח שמות (ש  הזכרתי כאשר כ� ועשה בזה אליו נתרצה כי תידע
 :ל' והטבנו אתנו לכה דכתיב, וקורי� מביאי� משה חות� קיני בני) ד"ה
 

 ז על התורה"פרוש הט -דברי דוד 
ו להניח קדושת קשה על יתרו גר צדק מה חשב בדעת. 'א  בשביל נכסי כו,  ארצי ואל מולדתיאל) ל(
ש כי א  "ותו קשה במ. י"ל שה  חולי� ובפרט שהבטיחו משה לית� לו מטובת א"י בשביל נכסי ח"א

ונראה . ל פע  שנית אל' בפסוק זה"ותו ל. האי א  הוא מיותר כי די לו לומר כי אל ארצי, אל ארצי
י למכור ש  נכסי י אלא שקוד  לזה אל' אל ארצי ומולדת"דיתרו נתכוי� בודאי שאהיה אצלכ  בא

דזהו דר' ', כ אמר שנית אל' להורות לא אל' כי א  כו"וע, כ אשוב הנה"ולהתראות ע  משפחתי ואח
 נא הוא לשו� עכשיו איה, השיב לו משה אל נא תעזוב אותנו', תנאי דא  אל' תחילה אל ארצי כו

דהיינו שלא היינו במקו  כי אתה ידעת חנותנו במדבר , דהיינו שעכשיו תיכ7 אל תעזבנו, כתרגומו כע�
והיית לנו , יתרו שנת� יתרו עצה למשה' ש בפ"ורמז על עני� הדייני  כמ, ישוב ולא היה סדר בינינו

ז "נמצא לפ.  אנו מיושבי  עדיי�שאי�ז "ע כ"לעיני  שדברי' נתקבלו עלינו כ� תהיה עוד לעתיד לע
אלא שלפי פירוש הראשו� הוה , שזכרנודהאי והיית לנו לעיני  היינו לשו� עבר וג  לשו� עתיד כמו 

אבל , י אי� נא אלא לשו� בקשה"ולפירוש הראשו� פירש, לשו� עבר לחוד ולפירוש השני הוה ג  לעתיד
 צרי' לתר8 מה הוסי7 משה בתשובה שנייה שאמר והיה הטוב ועדיי� :לפירוש השני הוה נא לשו� כע�

ונראה שתחילה הבטיחו . ומה יוסי7 לו עכשיוההוא הא כבר הבטיחו כ� ולא שמע לו יתרו ומה ית� 
כסבור יתרו ממילא לא , דבר טוב על ישראל' כ סיי  כי ה"וע, שאנחנו נית� ל' ממה שהטיב את ישראל

ז לא הסכי  יתרו ואמר לו משה והיה כי "וע, ה רק שישראל יתנו לו משלה " לו הטבה מ� הקבהיהי
� "ש הרמב" ע  ישראל שג  ליתרו יהיה חלק באר8 כמכלל יתרו, עמנו' תל' והיה הטוב אשר ייטיב ה

נמצא שלא כמו שאתה סבור שלא יהיה ל' ,  מביאי� בכורי  וקורי�משה בני קיני חות�, בש  ירושלמי
דבר טוב על ישראל הכוונה בזה שאנחנו נוסי7 ל' משלנו דהיינו דושנה ' ומה שאמרתי ה, ה"מ� הקב

ולפי זה ניחא מה שקשה על מה . י"של יריחו שהיא של ישראל רק שבינתיי  נתנוהו ליתרו כפירש
מה זה קשיא ודאי יוכלו לעשות טובה שיתנו לו איזה חלק ,  לוכ מה הטובה הטיבו"י אח"ששפיר
ולפי דרכנו ניחא דכא� מיירי בחלק שמגיע , ש תחילה והטבנו ל'"ותו למה לא הקשה כ� על מ. באר8

ומתר8 שזהו דושנה של יריחו שנתנה ליתרו לפי , מהו זה, ה יוסיפו לו ישראל משלה "לישראל ואפ
 :ה בית המקדש בגבולוכ יהיה לחלק מי שיבנ"ואחשעה 
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 משך חכמה
י "ה מה שדבר ע" ידוע כי הקב1דבר טוב על ישראל ' והיטבנו ל' כי ד' נסעי  אנחנו אל המקו  כו) כט(

וכא� המקו  אשר אמר , )ד1יסודי התורה י'   ה"רמב(נביא אינו חוזר על הטובה רק לרעה הוא חוזר 
, דבר טוב על ישראל'  אמר כי דכ�יושב המקו  ויוכל לחזור לאותו את� לכ  הוא רעה להאמורי ' ד

וכמו , לה  אר8 אחרת עבור המקו ' כי אולי א  לא יקלקלו מעשיה  ית� ד, ולא דבר להרע להאומות
ולכ� לא ירצה לחזור , רק טובה על ישראל, גרגשי פנה לאפריקי:) א טז1ירושלמי שביעית ו(שאמרו 
ובנוחה יאמר מגיד הכתוב כשהיו ישראל נוסעי  אלפי  . ד" פסקא פ)י"ספ( ספרי  .ק"ודו. מהטובה

שבנסיעת� , שבעת חניית� שמשו מטת�, ד נראה אדרבא"ולפענ. עיי� פירוש הספרדי. וחוני  רבבות
. שמישז שארו� ושכינה שלא במקומ� אסורי� בת"ג גמירי כ"וכמו דאמר בעירובי� ס, נאסרו בתשמיש

 .ק"ש ודו"עיי
 

  פסוק טז שופטים פרק א
 ְ�ֵני ֶאת ַהְ&ָמִרי  ֵמִעיר ָעל� מֶֹ�ה חֵֹת� ֵקיִני �ְבֵני

 ֶאת ַוֵ�ֶ�ב ַוֵ�ֶלְ' ֲעָרד ְ�ֶנֶגב ֲאֶ�ר ְיה�ָדה ִמְדַ�ר ְיה�ָדה
 : ָהָע 

 י "רש
 של דושנה לה  שנית� יריחו היא 1 התמרי� מעיר
 שיבנה ומי המקדש בית שיבנה עד לאוכלה יריחו
 ישראל לכל שיהא כדי יטלנה בחלקו הבחירה בית
  שנה מ"ת יתרו לבני ונתנוה הבחירה בבית חלק

 ללמוד ערד בנגב אשר יהודה במדבר יעב8 הוא קנז ב� עתניאל אצל והלכו הניחוה שבה  והתלמידי 
 תלמידי  לו שיזמי� ה"הקב מאת בקש הוא לפניו היושבי  התלמידי  ע  1 הע� את וישב :תורה
 :הללו החסידי  לו וזימ�' וגו לאלהי  יעב8 ויקרא שנאמר הגוני 

 

 במדבר פרק יא פסוק א 
 ְיקָֹוק ַוִ�ְ�ַמע ְיקָֹוק ְ�%ְזֵני ַרע ְ)ִמְתאְֹנִני  ָהָע  ַוְיִהי
 ִ�ְקֵצה ַו&ֹאַכל ְיקָֹוק ֵא� ָ�  ַוִ&ְבַער -;# ַוִ�ַחר

 : ַהַ�ֲחֶנה

 ' ה וישמע ה"ספרי במדבר פיסקא פה ד
 עליה  ונתמלא המקו  שמע, אפו ויחר' ה מעויש

 השמי  מ� אש ירדה', ה אש ב  ותבער: חימה
 לא עמדו שלא עד מתחתיה בה  קופלת והיתה

  להל� [לחיי  המתי  בי� ולא למתי  החיי  בי�
 בי� על ולא לחיי  המתי  בי� על לא עמדו לא כא� אבל החיי  ובי� המתי  בי� ויעמדו אומר הוא

 יש המחנה בקצה ותאכל אומר הוא הרי תחלה האש נגעה במי יודע אתה אי אבל]  למתי החיי 
 במוקצי  המחנה בקצה ותאכל אומר מנסיא ב� שמעו�' ר. המחנה בקצה הנתוני  הגרי  אלו אומרי 
 ).פיסקא סליק) (יא יא שופטי  (ולקצי� לראש עליה  אותו הע  וישימו א"וכה שבה  בגדולי  שבה 

 

 ביכורים פרק ד הלכה ג ם הלכות "רמב
 תחת שנכנסי� כולו העול  כל אב הוא הרי נתתי' גוי  המו� אב לאברה  שנאמר וקורא מביא הגר
 וקורי� מביאי� ולוי  כהני  וכ�, האר8 את בניו שיירשו תחלה השבועה היתה ולאברה , שכינה כנפי
 . מגרש ערי לה� שיש מפני


