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 נכתב ע"י חגי עמיצור    –דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות 

 אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל   הדף מוקדש לע"נ 

המכנה המשותף כי נדמה בפרשתנו מופיעים ענינים רבים ש

 -עוסקת כולה בקדושה  הפרשה הוא קודש וחול.  הםשל

את קדושת הכהנים וחילולם, קדושת  נמצא בהכך וחילולה. 

  - ות וחילולם, 'מקראי קודש' שאין לחללם, ולבסוף הקורבנ

   'חילול ה' '.  או  –  המקלל, שמעשהו הינו 'חילול הקודש'

ור א הדיבוהבריח נוסף המבריח את הפרשה מתחילתה לסופה  

אֶמר ֙ה' ֶאל -. הפרשה פותחת ב האמירה – ר ֶאל ַוי  ֹּ֤ ה ֱאמ ֹ֥ ֶֶׁ֔  מ ש 
ן י ַאֲהר ֹ֑ ֵ֣ נ  ים ב ְּ ִ֖ ֲהנ  , המוציא מפיו מת בפרשת המקללייסמו  ַהכ  

 וקללה.  גידוף  –ית אמירה שליל

ית פרשת המקלל, הפותחת בפסוק ל  א  רְּ ש ְּ ה י  ָּׁ ש   ן א  ֶ א ב  : "ַוי  צ 
ן  ֶ ֲחֶנה ב  ַ מ  ַ צו  ב  נ ָּׁ ל ַוי   א  רָּׁ ש ְּ י י  נ  ךְּ ב ְּ תו  י ב ְּ ר  צְּ יש  מ  ן א  ֶ הו א ב  וְּ

י" ל  א  רְּ ש ְּ יש  ַהי   א  ית וְּ ל  א  רְּ ש ְּ )כד:י(, מעוררת אצל הפרשנים  ַהי  

על מה הייתה   מהיכן יצא? -"ויצא" :  הםי, בינשאלותכמה 

מה חשיבות יש למוצאו כבן      המריבה בינו ובין האיש הישראלי?

חר בן האיש המצרי לקלל את השם בסיומה מדוע ב  איש מצרי?

מדוע נזקק משה להסגיר את האיש ולשמוע   של המריבה?

מהקב"ה מה דינו? האם משה איננו יודע לפסוק בדין פשוט כל 

פרשיה סבוכה ולא ברורה, ובכלל מדוע צריכה       כך לכאורה?

 .רבותכה   שאלותתאר את האירוע  בצורה שמעלה התורה ל

אמו של המקלל היא שלומית בת דברי ישה כי התורה מדג

חז"ל   בעקבות, רש"י  משבט דן ואילו אביו הוא איש מצרי.

כי אותו בן איש מצרי, הוא בנו של האיש המצרי מגלה לנו 

ה תעל מה אם כן הישהרג משה במצרים והטמין אותו בחול. 

מתברר, כי בן האיש המצרי בא לדרוש נחלה בתוך   המריבה ?

ען  טזה. האיש הישראלי, שבט דן, שהרי אמו הינה משבט 

כי הוא איננו זכאי לקבל נחלה בשבט דן, שהרי אביו  וכנגד

יו אבלמי ש הוא איש מצרי ואילו נחלה בארץ ניתנת אך ורק

"למשפחותם לבית כתוב: כ הוא מאחד משבטי ישראל, 
ן " -  על כך המריבה (. ב :א  )במדבר אבותם" ֶֶּ֚ ה ב  ֲחֶנֶׁ֔ ַ מ  ַּֽ ַ צו ֙ ב  נ ָּׁ ַוי  

י ַּֽ ל  א  רְּ ש ְּ ִ֖יש  ַהי   א  ית וְּ ל ֶׁ֔ א  רְּ ש ְּ " מצד אחד איש הישראלי ומצד :ַהי  

וא איש מצרי. שני בן הישראלית שאינו זכאי לנחלה כי אביו ה

 בין שלא יזכה בנחלה הוא יוצא ומקלל. לאחר שה

, אביו של  נחזור לפרשת משה המכה את האיש המצרי  אם

נראה כי התורה משתמשת בביטוי  האיש שמוזכר כמקלל,

ָּׁ ֶאת" ת  גְּ ַרִ֖ ֹ֥ר הָּׁ ֶ ֲאש  ַ ר כ  ֵָּׁ֣ה א מ ֶׁ֔ ֙י ַאת  נ  ג ֙ רְּ הָּׁ י  ַהלְּ ֹ֑ ר  צְּ   . )שמות  ב:יד( "  ַהמ  

..רבנן אמרי: הזכיר עליו את השם  .במה הרגו?!"אומרים חז"ל 

 שמשה הרג את האיש נראה  מכאן  )שמות רבה א, כט(.    .והרגו"

 חרניתן אולי להסביר, שבן האיש המצרי ב  .באמצעות אמירה

מידה   –, שהרג את אביו בשם ה'  קלל את השם כנקמה במשהל

 שעושה התורה באותו עולה מהשימוש םהדבר גכנגד מידה. 

   !"ויצא": הביטוי

לאחר שהתורה מספרת על כך שבני ישראל ,  העלילה  בהמשך

"ויניחוהו במשמר את המקלל אל משה, מיד כתוב:  וביאה
תרחש בין הבאת המקלל אל  המה ".   לפרש להם על פי משה

 ?!  משה לבין הנחתו של האיש המקלל במשמר

 זהובין כי האת המקלל אל משה, הוא  וביאהכשנראה, כי 

חר משה שלא לשפוט  אז, ב-שהרג במצרים, אובנו של האיש 

שבן האיש   ,בין האת המקלל, כיוון שהוא נוגע בדבר. משה 

המצרי קילל את השם כתגובה להריגתו של אביו ע"י משה 

את הדיון למסור  לפסול את עצמו וחליט משה  הלכן,    .באמירה

הפסוק החותם פרשייה מענין כי    .המקלל לפני הקב"הן  בעניי

את המקלל מחוץ למחנה שהוציאו זו מציין, שבני ישראל הם 

היא בשל   יתכן לומר בזהירות, כי הסיבה לכך. ולא משה

סל את עצמו מלדון פ ,  נוגע בדברשראה עצמו    העובדה, שמשה

לל וכדי שלא תהיה לזות שפתיים מצד אף גורם בעם את המק

בני ישראל להוציא בעצמם את המקלל מחוץ החליטו  ישראל,  

 ו.  למחנה ולסוקל

פי  -סביר את הרקע למעשהו של המקלל. עלהר' יצחק קארו 

חז"ל, האיש המצרי, אביו של המקלל, הוא אותו "איש מצרי"  

במריבה ור שלפנינו, פבסיבשם המפורש. עתה,  שהרג משה

, תוך כדי מריבה,  המצרי לבן  לה לו הישראלי י ג, שהייתה

. לדעת ר' יצחק קארו זאת תכונה יהודית ידועה כיצד מת אביו

שבשעת מריבה מזכירים נשכחות, בעיקר פגמים ודברים רעים 

יצחק, פרשת  )תולדות  במשפחה, אפילו עד עשרה דורות.

את  ושנועלאמור(. זאת גם הסיבה שמשה שאל את הקב"ה 

המקלל, שאם לא היה שואל, היו השומעים והרואים יכולים 

להעלות בדעתם שמשה נוקם בבן בגלל ייחוסו כבן האיש 

המצרי. לאחר שהעונש ניתן בדבר ה' לעיני העם, ראו כולם 

   .ר ה'דבשזאת היא ההלכה על פי 

היה אפשר לדעת את משפטו של    הקדוש קובע כי  האלשיך  גם

ה', אולם בגלל  פי  המקלל מן התורה בלי צורך לשאול את 

. נקי ולהסיר כל לעז מעליוייחוסו של הבן רצה משה להיות 

)פירוש לויק'   על כן הביא את משפטו לה' לעיני כל העדה

מיר בתחילת )מחכמי איז  הן האתמריגם ר' אליהו הכ  כד:יב(.  

אך לא רצה יודע היה משה שמיתתו בסקילה  :(18 –ה ה המא

לפסוק הדין אלא המתין שיפרש הקב"ה דינו כדי שלא יחשדוהו 

דכיון שהרג את אביו ... ובסבתו ברח ממצרים ... ויאמרו בשנאה 

זאת הורג את הבן להנקם מהצער שנתגלגל לו על ידי אביו. לכן 
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)מגלה  .להוציא זאת מלבות בני אדם המתין עד שיפסוק הקב"ה

)רב ופרשן מקרא  ר' אליעזר אשכנזי  . צפונות, קמא ע"ב(

מטרתה של פרשה זו ללמדנו מסביר כי מוסיף ו( 16-מהמאה ה

על האדם להיות זהיר בלשונו, גם בשעת מריבה, מוסר, עד כמה 

כך    )מעשה ה', מעשה תורה, פרק יז(.  גם כאשר הוא כועס.

ניתן להסביר מדוע אין התורה מציינת מה היה נושא המריבה. 

לנושא המריבה במקרה זה  כיוון שמדובר בלימוד מוסר כללי,  

אין חשיבות כלל, אלא רק למה שעלול להיגרם כתוצאה 

 נשלט בעת מריבה.-מכעס בלתי

===============================      

ת דברים בעת כעס ללא כוונה אמיתית לומר את רימא

דמותו של רבי יהודה בר עילאי, ל אהדברים מחברת אותנו 

הילולה שלו.  ה( מציינים את יום  שניפסח    –   אייר  שהיום )י"ד

. עובדה ר' יהודה הוא הסובר שהמעשה קובע ולא הכוונה

יבור, שכן ר' יהודה אל הדותנו שנוספת מחברת אותו אל פר

 חז"ל בשם "ראש המדברים בכל מקום".   במקורות אנקר

)המחצית השנייה של  היה תנא בדור הרביעי , רבי יהודה 

המאה השנייה לספירה(. מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא. 

משנה, והוא התנא שפסקיו רו במאות מובאות מדבריו נזכ

 מוזכרים במשנה, במספר הגדול ביותר מבין התנאים האחרים.

רבי יהודה הוא בנו ותלמידו של התנא רבי אלעאי. מושבו 

, אצל רבי  היה באושא. בילדותו למד אצל רבי טרפון בלוד

היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא. כמו כן, קיבל  ישמעאל, ו

  רבי אלעאי מסורות בשם רבי אליעזר, רבו של אביו.  מאביו

היה בין חמשת התלמידים שנסמכו על ידי רבי יהודה בן בבא,  

שנהרג בגלל מעשה זה, בתקופה שבה גזרו הרומאים איסור 

חמור על סמיכת הזקנים. על פי המדרש, רבי יהודה הוא בן  

, ההולכת ונחפרת בימים אלה ע"י העיירה אושא שבגליל

 רשות העתיקות במסגרת המיזם של "שביל הסנהדרין".  

, אנו מוצאים היום מבנה המיוחס כציון  כמו תנאים אחרים

קברו על אם הדרך בין צפת למירון, במקום הנקרא עין זיתון  

 י־היה מפורסם בחיי היהודים בימ םהמקוזיתים. עין  –

יו. רבי להו ומספרים ערוביק־הרגל  עולימרבים ו ,הביניים

(, הוא הראשון המזכירו 1215מנחם החברוני, בשנת תתקע״ה )

ו של יצחק בן אלפרא, בשנת ר״א רי״אצל הכרמים״. לפי דב

 אל  יןכפר עת יהודי: ״רו־קב  (, היה קבר רבי יהודה בבית1441)

״. ראלהחיים של יש  ששם קבור ר׳ יהודה בר׳ אלעאי בבית־  וןזית

:  (1495רה מספר, בשנת רנ״ו)נותלמידו של רבי עובדיה מברט

ם נרות, ושם באתי שיפה ומדליקין  יוועל הקבר יש צי״

לית ונשתטחתי והדלקתי נרות עליו, וראיתי ודברתי עם הישמעא

מאילן שקדים אשר על קבר החסיד הנ״ל. כי זאת  אשר נפלה

תה לעלות על האילן. ואמרה אלי צסרח עליו. ור ההאשח דבר

ם אשר דחפוה )מהאילן( ריהאשה איך ראתה בעיניה נע

מהקבר, כמו ארבעים אמות ונשברו זרעותיה.  והשליכוה רחוק

אליה החסיד בחזון לילה, ואז שבה וחזרה  ועור אמרה כי בא

ם דימרשעה והדליקה נרות על קברו ונרפאה. והישמעאלים מכב

חיים ויטאל מתאר,   ר'.   המקום ורבים זולתם ידליקו שמה נרות

שם  ין זיתוןכפר עב: ״(, בשם רבו האר״י הקדוש1572בשל״ב )

"  .. .יון אחד, ובו קבור ר״י בר אלעאי, כמו שאומרים העולם.צ

היו מבקרים לעתים קרובות על קבר רבי   צפתהמקובלים ב

והוא קבור חודש: ״ יהודה בן אלעאי בכל ערב שבת וראש־

פת כמו אלף אמה. ובכל שבת הולכים שם כמה כתות צסמוך ל

־הכנסת הישנה שהיא  ־זיתין ומתפללים שם בביתין לכפר ע

שיר ": כתב רבי אליעזר אזכרי 16 –במאה ה  ״.לקברוסמוכה 

ידידות אשר יסד ר' יהודה הלוי, תחילת השירה ארץ הקדושה 

יקרה חמודה, אנו משוררים על ציון ר' יהודה בר עילאי כל ערב 

, "אל יגרשנו מעליה –ראש חודש בשמחה רבה, ומחננים לאל 

 :  הפיוט אותו נהגו לומרקטע מזהו 

ה ה ֲחמּודָׁ רָׁ קָׁ ה יְּ דֹושָׁ ה/  ֶאֶרץ ַהקְּ רּושָׁ ֵרא דְּ קָׁ ה תִּ עּודָׁ ה ּותְּ תֹורָׁ  לְּ

ֵתְך סֹודָׁ ם הּוַסד יְּ עֹולָׁ ַצע הָׁ ֶאמְּ ֻעמָׁ /  בְּ ב לְּ צָׁ ם נִּ ם ֻסלָׁ ַמיִּ שָׁ  ֵתְךמִּ

ֶחֶרת בְּ י ַאתְּ ַהנִּ ֵלמּוֵתְך כִּ שְּ ה / מֹוֶרה בִּ רֹאשָׁ ֶאֶבן הָׁ יֶֻקֶרת וְּ ה מְּ נָׁ  . . . פִּ

ם יַרת ֵעיַניִּ אִּ יֵרְך ּומְּ ים ֲאוִּ כִּ ה/  ַגם ַמחְּ בֹות ֲחרּושָׁ בָׁ לְּ ם בִּ ַליִּ רּושָׁ  ַבת יְּ

א ש ַהנֹורָׁ דָׁ קְּ ּה ַהמִּ עֹונָׁ יָׁה מְּ ה/ַהר ַהמֹורִּ ה ַוֲארֹון ַהתֹורָׁ ינָׁ כִּ ֵסא שְּ כִּ  .. לְּ

ֵרְך ים ֵאין ֲערֹוְך ֲהדָׁ ַעמִּ צֹות הָׁ ַארְּ ה/  בְּ ֻרשָׁ ַעמֹו יְּ ֵרְך לְּ חָׁ רּוְך ֶשבְּ  בָׁ

ֵאל רָׁ שְּ ֵני יִּ ה ַרבָׁ דֹולָׁ ֵרי גְּ ֶהדְּ ֵאל/ ַסנְּ ה ֵאֶצל ַהַהרְּ ֲעגּולָׁ י הָׁ  ...ַכֲחצִּ

ה ֶכינָׁ בְּ ם תִּ בּו ֵעיַניִּ אָׁ כְּ בֹות יִּ בָׁ ה/  לְּ ֶפינָׁ רְּ ם תִּ ַדיִּ בּו יָׁ אָׁ שְּ עֹות יִּ מָׁ  דְּ

ֵחֶרם ּה לְּ תָׁ דָׁ ה ֶחמְּ תּונָׁ י נְּ ה/  ַיַען כִּ שָׁ קְּ מִּ ה בְּ לּונָׁ מְּ ֶכֶרם כִּ ה בְּ ֻסכָׁ  . . .  כְּ

ֵתְך יֵדי ֲעדָׁ רִּ ַבע ַהֵפאֹות שְּ ֵתְך/   ֵמַארְּ לּויֹות ֶאל ַאֲהבָׁ  ֵעיֵניֶהם תְּ

ַנֵשא תְּ דֹון ַהמִּ ְך אָׁ בֹוַתיִּ רְּ ים חָׁ ה/ַעד יָׁקִּ שָׁ ה ֲחדָׁ יאָׁ רִּ ְך ַיֲעֶשה בְּ אֹותָׁ  .. .וְּ

ה יָׁה סֹוֲערָׁ ֵאֶבל ֲענִּ יָׁה בְּ ה/   הֹומִּ ירָׁ בִּ ם גְּ עֹולָׁ ֵתֵבל לְּ י בְּ הִּ  עֹוד תְּ

אֹוֵרְך ֵיֵלכּו ֶאֶרת לְּ פְּ תִּ ֵשם ּולְּ ה/  לְּ שָׁ אִּ יש וְּ כּו ַיַחד אִּ רְּ בָׁ תְּ ֵכן יִּ  ּובְּ

בכל ראש חודש ואילו היום  תההעליה לציון הי 16-במאה ה

ועתה  :  1844כפי שמתואר ע"י בעל חיבת ירושלים כבר בשנת  

המנהג הולכים לשם בפסח שני כל אנשי העיר אנשים ונשים 

וטף בששון ושמחה כל היום, אלו חוזרים ואלו באים ומשתטחים 

 על ציונו הקדוש.

מנו נלמד כי המעשה עיקר ולא  המדברים מראש  –ר' יהודה 

על האדם להיות זהיר עד כמה  יש לזכור תמידן כלהכוונה, ו

 . בלשונו, גם בשעת מריבה, גם כאשר הוא כועס
ב: ו  ת טַּֽ ו  אֹ֥ רְּ ים ל  מ ִ֗ ֹ֥ב יָָּׁ֝ ה  ים א  ֹ֑ ץ ַחי   ֵ֣ פ  יש  ֶהחָּׁ א  י־הָָּׁ֭ ַּֽ ֵ֣  מ  ךָּׁ נְּ ו  ש  ר לְּ צ ֵ֣  נְּ

ה: ַּֽ מָּׁ רְּ ֹ֥ר מ  ב   ד ַ יךָּׁ מ  ֶתִ֗ פָּׁ ש ְּ ע ו ָ֝ ֹ֑ רָּׁ ם   מ  ו  לֵ֣ ָּׁ ש  ש  ִ֖ ק   ַ ב ב  ו  ה־טֹ֑ ע ַוֲעש   רָּׁ ו ר מ ָ֭ סֵ֣
הו : ַּֽ פ  דְּ רָּׁ  וְּ

https://www.mlh-gsi.org/
https://lp.vp4.me/fw3x

