
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מהפרשה 

 )נד' במדבר כו" (לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו"
את אופ� התנהלותינו במלחמה , על דר� המוסר, מלמד אותנו, האר� בדיני נחלת פי הפשטהעוסק ל, פסוק זה

 . היצר הרעהתמידית נגד
 הבורארצו� השואפת לקיי� את , מחד, לוקית� האנשמהה: מנוגדי�שוני� והאד� מורכב משני חלקי�  כי ידוע

מצפה למלא ה האד� גו , איד� ומ,ומצוותיו בשלמות ומעודדת את האד� לקיי� מצוות אלו על ידי היצר הטוב
 .היצר הרעמסית ומדיח את האד� למלא אות� בעזרת ו בכל עת החומריותהגשמיות ו תאוותיו את

גופו של האד� אפילו א� זה יבוא על חשבו� הנשמה מילוי תאוות דואג לש ,היצר הרעבניגוד לפעולת , והנה
, שהתורה אסרה אות�וצרכיה הרוחניי� וג� א� בדר� למימוש הרצונות הגשמיי� האלו צרי� לבצע פעולות 

 הגו צרכי אינו מתעל� מ,  רוחניותלמרות שאיפתו הרבה לקיו� מצוות ,יצר הטובה. ה� בנשממיפוגדברי� ה
כול ולא לצו� שהרי לאמתיר היצר הטוב חולה ביו� הכיפורי� לאד� ה, למשל, הגשמי ומתחשב בה� בעת הצור�

 .למרות שבכ� נמנע האד� מקיו� מצוה רוחנית יקרה" פקוח נפש דוחה כל התורה כולה"
�ענייניואת ה, ביד היצר הרעת� מוש תאוותיו ניומיהגו  היינו אומרי� שאת ענייני , במחשבה ראשונה ושטחית 

מי . כ� נוכל לספק ג� את צורכי הגו  הגשמי וג� את צרכי הנשמה הרוחנית,  היצר הטובנפקיד בידי ניי�הרוח
צרי� , כ� היצר הרע. שרגע אחד ללא שימת לב הוא מיד נופל,  הצועד במדרו� תלולאד�דומה ל, שחושב כ�

י היצר הרע מנסה תמיד לפתות את האד� ללכת אחר תאוות לבו א  כאשר ה� נוגדי� הרלהשגיח עליו כל הזמ� ש
 .עלול הוא לחטוא וא� לא יעמוד האד� על המשמר, את חפצי הרוח

 להנות מאכילה , למשל,שהג� שמותר, היא להשליט את היצר הטוב א  על ענייני הגו ביותר הדר� הטובה , אלא
ובכ� הוא מרחיק את הסכויי� שהיצר , וכ� כל כיוצא בזה, אכלי� כשרי� מהיצר הטוב ידאג שנוכל רקושתיה 
 :   להבנת הרעיו� נעזר במשל הבא.יוכל לשלוט על נפשוהרע 

בדר� הוא פוגש איש עני ופיסח המבקש ממנו להביאו אל העיר , משל לעשיר הרוכב על סוסו בדרכו העירה
העני ביקש לשבת . וסו על מנת להוליכו אל העירניאות להעלות את העני על ס, ברחמיו, העשיר, הקרובה

בהגיע� אל . ג� לזאת נעתר העשיר וכ� רכבו שניה� עד שהגיעו לעיר הקרובה, מקדימה ולהחזיק במושכות
 עני ברהעשיר המופתע גע". אתה יכול לרדת, הגענו העירה כפי שבקשת:"פונה העני אל העשיר ואומר לו, העיר

הפיסח עז הפני� . להביאו העירהע� העני ורק עשה חסד בעל הסוס , העשיר, הואהרי ש סוסובקש ממנו לרדת מה
, ששמעו את צעקות העני ,אנשי העיר. "סוסאד� זה רוצה לגזול ממני את ה, הצילו":  בקול גדולהחל לצעוק

הרב . פנה העשיר אל הרב המקומי וסיפר לא את המעשה, בצערו. ורידו אותו מ� הסוסהתנפלו על העשיר וה
אילו רק השכלת מראש לא לתת  את ": לכ� אמר לו, בחכמתו הבי� כי הצדק ע� העשיר א� לא יכול היה לעזור

,  ברשות�סוס אזי היה נשאר ה,המושכות ביד הפסח אלא היית מושיב אותו מאחרי� ואתה היית מוש� במושכות
 ."סוסא� ברגע שהעברת את המושכות לידיו שמת אותו בעל הבית על ה

" תרבה נחלתו",  היצר הטוב�"לרב:"וכ� יש להבי� את הפסוק, לומד רבנו יוס  חיי� מהפסוק הנזכר רעיו� זה
,  היצר הרע�"ולמעט", שידרי� את האד� בענייני� רוחניי� וג� בעניינ� גשמיי�, תרחיב את תחו� שליטתו

 )דרשות–עוד יוס  חי(  .נשמהשלוט בגו  האד� וקל וחומר בלהמעיט את תחו� סמכותו כ� שלא יוכל ל" תמעיט נחלתו"
 

 )יג' במדבר כט..." (בקר שלשה עשר בני פרים 'ח להו עלה אשה ריח ניחוהקרבתם"
�הקריבו ראשו� הביו� : הקרבת� היה כ�סדר ו, פרי החג שבפרשה זו ה� שבעי� כנגד שבעי� אומות העול

� וכ� הלאה בסדר יורד מתמעטי�  אחד עשר פרי��שלישיהביו� ,  שני� עשר פרי��שניהביו� , שלושה עשר פרי
� הפרי�והולכי ,�  )רבנו בחיי(              וזה היה סימ� כליה לשבעי� אומות עובדי גילולי� שיהיו כול� כלי� מ� העול
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 ברק-בני



 

 )יז' במדבר כה" (צרור את המדינים והכיתם אותם"

? מהו ויחל. )א' במדבר כה(" ויחל הע� לזנות אל בנות מואב:"צרור את המדיני� ולא צוה לצרור המואבי� לפי שנאמר
שישראל היו המתחילי� ותובעי� את בנות מואב והלכו לה� לאהליה� ותובעי� את הנשי� ומפתי�  , אלא כ� פירושו

�" ע�"בנות מואב ולא נאמר " אל"לכ� נאמר , כי הע� היו המתחילי� ולא בנות מואב" ויחל הע�:" לכ� נאמר,אות
על כ� לא , הלכו אליה� אבל מואב לא שלחו נשותיה� ובנותיה� אל ישראלאלא שבא להורות שישראל , בנות מואב

 .כי המתחיל בקלקלה הוא העיקר ובו תלוי החטא, נתחייבו מואב
והסברא נותנת כי , שתבעו את ישראל לזנות שאדרבה המדיני� הפקירו את בנותיה�, אבל במדיני� היה הדבר בהפ�

 וא� לא אמרו כ� בפה מכל מקו� עשו, לא ודאי שהיא תבעתואת בת מל� א אי� מלאו לבו של זמרי לתבוע
 לכ� )כדמסיק בסנהדרי� קו(התשוקה  ההשתדלות ע�  צרצור של יי� להשקות� כוס התרעלה כדי להבעיר בה� אש

המה באו לכ� להביאכ� לידי הרגל עבירה זו , רוצה לומר" צוררי� ה� לכ� כי"? ולמה, "צרור את המדיני�:"נאמר
 )כלי יקר(               .  ת על  ערותכ� ולא כבנות מואב שישראל באו לה�לגלו לצרור

 

שנה שבעה  בקר שנים ואיל אחד כבשים בני  פרים בני...ובראשי חדשיכם תקריבו"
 )טו-יא' במדבר כח" (  ... ושעיר עזים אחד ...תמימם

מדוע דווקא ) עה כבשי� ושעירשב, איל אחד, שני פרי�(בס� הכל היו מקריבי� בראשי חודשי� אחד עשר קרבנות 
שהרי שתיה� ,  עשרה שעות שהחמה גדולה מ� הלבנהמספר הקורבנות הוא כנגד אחת: בחיילפי רבנו ? מספר זה

וכנגד אחד עשר ימי� שה� . א� החמה נוצרה בתחילת היו� והלבנה נוצרה בסופו של יו�, נוצרו ביו� הרביעי
 ] 365 – 354 = 11.  [354 ימי� ובשנת לבנה 365 בשנת חמה יש, ההפרש בי� שנת חמה לשנת לבנה

 

 )יג' במדבר כה" ( והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם"
לא נתנה אלא לאהר� ולבניו שנמשחו עמו ולתולדותיה� שיולידו לא נתנה אלא לאהר� ולבניו שנמשחו עמו ולתולדותיה� שיולידו לא נתנה אלא לאהר� ולבניו שנמשחו עמו ולתולדותיה� שיולידו לא נתנה אלא לאהר� ולבניו שנמשחו עמו ולתולדותיה� שיולידו , , , , שא  על פי שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהר�שא  על פי שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהר�שא  על פי שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהר�שא  על פי שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהר�""""

 לא  לא  לא  לא :):):):)אאאא""""ד  קד  קד  קד  ק((((וכ� שנינו בזבחי� וכ� שנינו בזבחי� וכ� שנינו בזבחי� וכ� שנינו בזבחי� , , , , כהונה עד כא�כהונה עד כא�כהונה עד כא�כהונה עד כא�לא בא לכלל לא בא לכלל לא בא לכלל לא בא לכלל , , , , אבל פנחס שנולד קוד� לכ� ולא נמשחאבל פנחס שנולד קוד� לכ� ולא נמשחאבל פנחס שנולד קוד� לכ� ולא נמשחאבל פנחס שנולד קוד� לכ� ולא נמשח, , , , אחר המשחת�אחר המשחת�אחר המשחת�אחר המשחת�
    ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""נתכה� פנחס עד שהרגו לזמרינתכה� פנחס עד שהרגו לזמרינתכה� פנחס עד שהרגו לזמרינתכה� פנחס עד שהרגו לזמרי

  ? בחנוכת המשכ� שנמשחו אהר� ובניובעתת לא נמשח פנחס מדוע באמו
: ככתוב שהרי לכה� אסור להטמא למת כדי שלא יהיה כה� בשעת הריגת זמרי לא נמשח פנחס –לפי הזוהר הקדוש 

 בזמ� ,ופנחס, מי שלא הגיע למצוות � שאי� מושחי פנחס לא נמשח לפי– רעיו� אחר ) א'ויקרא כא(". לנפש לא יטמא"
, שיי� למשוח אותוהיה דל לא כבר גוכש,  בזמ� זהולפיכ� לא היה שיי� למשוח אותו, שנמשחו אהר� ובניו קט� היה

 .אחרי זה לא נמשח עוד א  אחדאבל , לא נמשחו אהר� ובניו אלא כשנמשח המשכ�ש
 

 ) מט'כובמדבר " (לשלם משפחת השלמי, שפחת היצריליצר מ"
 . "בדר� שאד� רוצה ליל� בה מוליכי� אותו"ל "מה שאמרו חז, "החפ� חיי�"אומר  ,כא� נרמז

לעומת , יש לו משפחה גדולה של מעשי� שה� תולדת היצר �"משפחת היצרי " היצר תאוותאחררוד  מי ש �"ליצר"
 . י�שלממויש לו משפחה גדולה של מעשי�  �"משפחת השלמי "אזי לשלמות  או מי שש�"לשל�" זאת

 

 ) סא'כובמדבר " ('וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני ה"
 . שני�יוהנדב ואביהוא שהרי ,  בלשו� רבי�"וימותו"א ל ולשו� יחידב" וימת"הכתוב מר ואמדוע , נשאלת השאלה

    ובני�ובני�ובני�ובני� במדבר סיני  במדבר סיני  במדבר סיני  במדבר סיני '''' בהקרב� אש זרה לפני ה בהקרב� אש זרה לפני ה בהקרב� אש זרה לפני ה בהקרב� אש זרה לפני ה''''א לפני הא לפני הא לפני הא לפני הוימת נדב ואביהווימת נדב ואביהווימת נדב ואביהווימת נדב ואביהו"פסוק זה מופיע בחומש במקו� אחר , ועוד
  ?מדוע מזכירה התורה שלא היו לה� ילדי�) ד' במדבר ג" ( לה� לה� לה� לה�היוהיוהיוהיו    לאלאלאלא

ודבר )  ט'כויקרא רבה (" מיתת בני אהר� היה על שלא נשאו נשי�טע� :"שאלות אלו על פי המדרש שאומרואפשר לתר� 
, לחצי גו כל אחד מה� נחשב , י בני אהר� שלא היו לה� נשי�שנ, כ�ול. כי איש בלא אשה הוא חצי גו , ידוע הוא

 . כי שניה� יחד חשובי� כגו  אחד, בלשו� יחיד" וימת"ולכ� אמר , הרי גו  אחד של�, בהתחבר שניה� יחדרק ו
 

 ) ג'כחבמדבר " (שניים ליום עולה תמיד"
שניי� שניי� שניי� שניי� """": אנו צריכי� לקיי� הכתוב, �ג� בזמ� הזה כשאי� בית המקדש קיי: י� היה אומר'הצדיק רבי ישראל מרוז

לנגדי לנגדי לנגדי לנגדי ' ' ' ' שויתי השויתי השויתי השויתי ה""""האחד . הבאי�" תמידי�"דהיינו שבכל עת ובכל שעה יהיו לנגד עינינו שני ה. """"ליו� עולה תמידליו� עולה תמידליו� עולה תמידליו� עולה תמיד
 . """"וחטאתי לנגדי תמידוחטאתי לנגדי תמידוחטאתי לנגדי תמידוחטאתי לנגדי תמיד""""שני תמיד ה וה,בכל רגע ורגע' לזכור את מציאות ה, """"תמידתמידתמידתמיד

    .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה רפואתל  
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