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 ע אדם מי היו אבותיודַ יֵ 
 ".אוצרות התורהו ", מתוך ספרנכתב ע"י הרב משה צוריאל –) 3בֻחקותי, (שיחה  פרשת 

 הבהרה. בהסכמת הרב, השיחה נערכה ע"י תלמידו, אך טרם הגיהה]

 

"ויעשו כן בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה, כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחותיו על בית 
רצה הקב"ה שכל איש ואיש יכיר לאיזו  ,של עם ישראל דֹויסּויֵ . אנו רואים כי ּבְ במדבר ב, לד)(אבותיו" 

משפחה הוא משתייך. עד כדי כך, שבבואם לא"י שכן כל שבט ברצועת א"י שהוקצבה לו. רק אז חלו  
 דיני יובל, מכירת עבד עברי, דין גאולת קרקעות, דין קבלת גר תושב בפני בית דין וכו'. 

אחוזתו, בהכרח חזרה השדה למשפחה המוכרת לו כאשר הגיע -כאשר מי שהוא מכר את שדה גם
היובל, כלומר הניתוק לא ארך יותר מחמשים שנה. ממילא היו כל בני אותו השבט גרים בקרבת 

 והשאלה הנשאלת: למה כל זה?  – מקום, ולא נפוצו ולא נתפזרו למרחקים.
  

אות את עצמו חוליא בשרשרת הדורות, שרשרת המתחילה  התשובה לכך: כי כל יהודי צריך לר
ביציאת מצרים וממשיכה עד סוף הימים. אסור ליהודי לראות את עצמו כאבר מדולדל, כפריט נבדל 

 החי רק בדור הנוכחי, אלא הוא חלק תוך מערכת מאוחדת של משפחה עתיקת יומין בישראל. 
 

 .י העבודה")(תחילת "שער: רבנו יונהוהתועלת מזה היא כדברי 
דע האיש העובד ערך עצמו, ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו, וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא "שּיֵ 

כי כאשר  צא לו מזה... ויעשה אשר לא יבושו אבותיו מדרכיו וממעשיו כפי כוחו והשגת ידו. ויֵ ברךית
וש מאבותיו וישיב לנפשו  יתאוה תאוה ויעלה בלבבו גאוה לעשות דבר שאינו הגון, יבוש מעצמו ויב

ויאמר 'אדם גדול וחשוב כמוני היום שיש בי כמה מעלות טובות רמות ונישאות, ושאני בן גדולים בן 
מלכי קדם, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים ולאבותי כל הימים. ואם ח"ו לא יכיר 

ד הנבלים למלאות תאותו. על כן מעלתו ומעלת אבותיו, נקל יהיה בעיניו ללכת בדרכיו הפריצים, כאח
ישתדל תמיד להשיג ערכו וערך הצדיקים והחסידים ומעלתם וחשיבותם וחיבתם , (=את ה')האיש העובד 

לפני ה' ודבקותם, ויבין וישכיל וידע כי יוכל להשיג מעלתם וחשיבותם וחיבתם, כאשר יעבוד כמותם 
 עכ"ל   .ל לא עבדוהו כי אם לפי כוחם והשגתם"כל ימי חייו ורגעיו כפי כוחו והשגתו... וגם האבות ז"

  

"אף בלעם הביט בהם ויצאה עינו כנגדם, שלא היה יכול ליגע בהם שנאמר  – ד),(במד"ר במובא במדרש 
. התחיל אומר 'מי יכול ליגע בבני אדם ב)(במדבר כד," יוטָ בָ ׁשן לִ כֵ ֹוׁש"וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל 

ר לישראל" עכ"ל.  דֶ ה וגֶ ּלָ ם ואת משפחותיהם'... מכאן למדנו שהיו הדגלים גדּואלו, מכירין את אבותיה
ענין "גדר" הוא לפי הסברו של רבנו יונה לעיל, כלומר נמנעו מלחטוא, ולכן לא הצליח בלעם להחיל  

 עליהם קללותיו. 
  

כלומר, שהם יודעים   – (קידושין ע:)"אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל" 
 )49(עיי"ש מהר"ל, "חידושי אגדות" פירוש אחר, אבל הלכתי כאן בעקבות ר' צדוק, "תקנת השבין", דף  .מאיזו משפחה הם יוצאים

 

  (עיין פי' רדב"ז לרמב"ם, הל' ממרים ב/ד.)מבואר שכל עם ישראל נחשבו לגוף אחד כולל.  ד),(נדרים טבירושלמי 
אבר אחד, אבל מקושר ומדובק לכולם. זהו מבחינת ההוה. אבל גם מבחינת  כל אדם ואדם הוא רק

אנו ממש  ("ספר הליקוטים" לאריז"ל, פרשת עקב)סדר הדורות, אנו ההמשך של אבותינו, ובבחינת גלגולי נשמות 
 שהאדם יכיר את ערך עצמו,   ,נשמותיהם. ואם יסוד המוסר הואבנו תאים מ לּוְּת ְׁש אבותינו, שהרי נִ 

 שעליו להכיר רוממות מעלתו שהוא נציג כל שכןע ממה הוא עשוי ומה ייעודו ומה תפקידו, דַ יֵ 
. ולכן טוב (תהלים מה, יז)מקום של אבותיו. זהו עומק המשמעות של "תחת אבותיך יהיו בניך" -וממלא

ן רש"ר הירש על במדבר (אשר כל אחד מהם היה אפיון של אופי אחר, עיי .מאד הדבר שכל אחד מאתנו ידע מאיזה שבט הוא

 וכן "אוצרות הנצי"ב", ערך: "שבטים") /לד, ,ב
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דיני' וידעו שהוא מן שבט דן. וכן שם על אדם אחר מן זבולון.   ּומסופר על אחד שאמר 'דונ (ד.)בפסחים 
צורבא  (כו.)ומפרש מהרש"א כי כל איש ידמה במעשיו לברכת אותו השבט. וכן מצאנו במסכת יומא 

. שהרי מצאנו גם משבט [ע"פ רוב, לפי תכונת ראש שבטו. *לוי או מיששכרשבט הוא מן  ,וראהמרבנן שמורה ה

, ייעד לו יעקב את הבכורה כי היה רגיל בתלמוד וזכה ויצא ממנו יהושע ונביאים משבט אפרים(סנהדרין ה.) וכן  מחוקק מבין רגליו"לא יסור... ו"יהודה, 
 ]ורה מונחת, וכל הרוצה יבוא ויזכהות

  

 מה עליו לשאוף. ע לדַ ען יֵ ע האדם על שורשו בדורות הקרובים יותר אלינו, למ דַ וכן טוב שּיֵ 
ר  נשמה המחייבת את הצאצא לא לאכזב תוחלתם. "הביטו אל צּו-ה דוגמה מאלפת של אביריראֶ יִ 

שהדורות הקודמים  רכ)-ריט,(גמובא בזוהר  (ישעיה נא, א). .ם"רּתֶ ּקַ נּו ממנהאשר ר ֹות ּבבֶ ּקֶ ואל מַ  ,םבּתֶ ּצַ חּו
ינים בהתפתחות של צאצאיהם. ולכן פרשתנו קובעת מקום מסוים מאד לחניית כל שבט ושבט. ימתענ

  א).,(ירושלמי, עירובין ה  .גם כאשר היו במסע במדבר, בעת הנסיעה נסעו באותה צורה מלבנית בלי שום שינוי
  

י אבותי". במעשֵ  האוָ נָ וְ י, אני במעׂשָ  שחורהבמדרש: "ואמרו על כך  – ה)(שיר השירים א,ה" אוָ נָ "שחורה אני וְ 
גם את מעשיו  שעל ידי שהאדם מכיר מה הם מעשי אבותיו, יזכה לייפות  ,"המאור שבתורה"בעל פירש 

 שהיו עד כה שחורים.  
 

 . תהיא ההתעלּו –ההכרה העצמית 
  
  

 
 

 


