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

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )נא' במדבר א(" מו אותו הלוים והזר הקרב יומתי המשכן יורידו אותו הלוים ובחנות המשכן יקובנסוע"

  ומת 'ייייקרב 'הההההזר 'וווולוי� 'הההה, מויק'יייימשכ� 'ההההבחנות 'וווולוי� 'הההה
על מדת הדי�הדבר  מורה, בהיפו� אותיות, רשו� למפרע'  אוחז בשיטה שאומרת שכאשר מופיע ש� הרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

שבו בסופי  )יג' אסתר ה(" בכל עת' ייייל' ההההשו' וווואיננ' ההההוכל ז: "ולדוגמא הוא מביא את הפסוק שאומר המ� במגילה
 הזכיר וג� בפסוק שלפנינו. מיד לאחריו מתהפכת על המ� מידת הדי�, ובאמת, בהיפו� אותיות' התיבות מופיע ש� ה
וכעני� שאירע ,  הלוי�לעבודת הדי� שהיא מתוחה על הזר הקרב � למפרע להורות על מדתיהש� המפורש פעמי

  .   ) ו'שמואל ב(" זהבע!' ויחר א" ה: " שכתוב בוהזבע!
  

   )ב' בבמדבר ( " ל דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנועאיש " 
כ� מדוע נדחה עני�  תמוה א�. ) א'אבמדבר ( "באחד לחודש השני בשנה השנית לצאת� מאר$ מצרי�"נאמרה  פרשה זו

במחשבה ראשונה נראה עני� , אול�. ולא נצטוו על כ� כבר בצאת� ממצרי�, מש� שנה תמימהבלי� גהד סדור
המבדילה , ל מציי� שאיפה ומטרה מיוחדת לשבט פלוניגכי כיו� שכל ד. פירוד הלבבותלרו� גהדגלי� כדבר העלול ל

אבל מכיו� שלכול� היה מרכז אחד . בקל יכולות לפרו$ מחלוקות ביניה�, השבטי�אותו מתכונת ומשימת שאר 
כל אחד עמד על משמרתו המיוחדת אלא , ור� לפירודג �שוב לא היה כא, שסביבו היו חוני� יחדיו,  המשכ�,ומיוחד

מחשש , לי�גדסדרו הנלא נקבעו ו, ולא נוצר המרכז המאחד, כל זמ� שלא הוק� המשכ�, כעת. לו במערכת הכללית
מדוע , "לו באותות לבית אבות� יחנו בני ישראלגל דעאיש "נאמר לה� הציווי , רק עתה משהוק� המשכ�. מחלוקת

   )קינצמרבי יעקב ק(                 . "סביב לאוהל מועד יחנו "&היות ו? רק עכשיו
  

   ) ב'גבמדבר (" ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב"  
  ". תאאתנח/אתנח"המילה נדב תחת מופיע טעמי המקרא לפי 

והכוונה היא שמשה משח אות� וחנ� אות� " אשר מילא יד� לכה�"שהואיל ומיד נאמר " פני� יפותפני� יפותפני� יפותפני� יפות"ומפרש ה 
 לגבי נדב שממילא ,א� כ�. ) ד'זבחי� יד(" עד שלא הוק� המשכ� היתה העבודה בבכורות ":והמשנה אומרת. לכהונה

לכ� הפסוק מחלק ועושה אתנחתא בי� . � לפני הקמת המשכ� עבד עבודהלא שיי� למלא את ידיו שהרי ג, היה בכור
  . לבי� שאר הבני�" בדהבכור נ"
  

  )ד' במדבר ג(" להם היו לא ובנים במדבר סיני ' בהקרבם אש זרה לפני ה'וימת נדב ואביהוא לפני ה"
? י שאי� לו בני� חייב מיתה מיכו. ).יבמות סד( "לא מתו נדב ואביהו אלא על שלא היו לה� בני�"הגמרא מסיקה ש

עלפוקד עו� אבות על בני� "ה "הקבותיו של מדא� מ, חטא� של נדב ואביהו היה שהקריבו אש זרה, באמת, אלא
, או רביעי ואילו היה לה� בני�שלישי , שניעד דור ולא מעניש ה ממתי� "לפעמי� הקב, כלומר, "שלשי� ועל רבעי�

"בני� לא היו לה�" א� מאחר ש, ולא נפרע מה�שניי�או חד א� עוד דור ה ממתי"אז לכבודו של אהר� היה הקב
  )כלי יקר(                     . לפקוד העו� עליה�ה "נאל$ הקב

  

  )נא' במדבר ג(" משה  את' כאשר צוה ה'פי ה כסף הפדים לאהרן ולבניו על ויתן משה את"
, כ�. לכאורה נראה מיותר? "'פי ה על"אחר שציי� שמשה עשה " משה  את'כאשר צוה ה: "מדוע הוסי" הכתוב

מקו� היה , בניולאהר� אחיו וומתר$ שהיות ובמעשה העברת הכס" מפדיו� הבכורי� ל, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
 משה שלא חשבוללמדנו  זו ממשה מחשבהל ושלל בא הכתוב כ�ל,  לאחיוה זוהטבמלמשה נחת רוח נגרמה לומר כי 
  .'לקיי� מאמר הרק א� ו אלא ,אחיועל טובת זה נתינה במעשה 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )  יז'בבמדבר (" המחנות  ךונסע אהל מועד מחנה הלוים בתו"
, באמצע, היינו. המחנות" בתו�"ראוי אפוא שיהיה האהל מועד , בארו� אשר באהל מועד היתה מונחת התורההיות ו 

כש� .  הכנסת מקומה באמצע� הבימה שבביתגשפי כ.  במרכזה ובלבה של האומהאלא, לא יותר קרוב לאחד מרעהו
צריכה , שהיא ע$ החיי�, התורהכ� ג� , "ינתאגבמציעות "ומו גוכתר, � העד�ג, "�גבתו� ה"שע$ החיי� היה נטוע 

  ) החפ$ חיי�(                          . סביבה והכל יהיו מתרכזי� , שתהא בתו� המחנות
  

   ) יז'בבמדבר ( "כאשר יחנו כן יסעו"
, ה� ימות החול, "יסעו", יו� המנוחה, זה יו� השבת, "יחנו" :  דורש היה מקרא זה כמי� חומררבי אברה� מסלוני�רבי אברה� מסלוני�רבי אברה� מסלוני�רבי אברה� מסלוני� 

כיו� . יש אד� שהוא משוקע כולו בעניני פרנסה וחומריות . וכמנהגו של אד� בזה כ� בזה. ימות הטרדה והטלטול
 להמשי� בשבוע הבא את בכדי שיוכל, באה שבת והוא יש� הרבה להחלי" כח, שהתייגע כסוס בכל ימות השבוע

, לבו נשבר בקרבו, כיו� שבאה שבת ואורה בכל העולמות, כל ימות השבוע' ויש אד� שהוא עובד את ה. עבודתו
  .  ומגביר מעשיו ועבודתו'מיד מכניע עצמו לפני ה, מתברר לו שכל עבודתו נחשבת כאי� ואפס

  

   ) מה'גבמדבר (" קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל"
   ).בכורות ד("  שלא היה באותו מני�?� למה נקוד על אהר� שבחומש הפקודיניאדת"

 שהבכורי� סיבההש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ומבאר ה, ישראל מלא הפקיע בכוראהר� , זאת אומרת, אהר� לא היה באותו מני�
ורות רשעי� אלו הבכ  מטה'שבר ה" :א בירושלמימובכ, עגלאת מעלת� לעבוד במשכ� היא משו� שעבדו להפסידו 

מלאו : "שאליה� נאמר, העגלזכו במעלת� ג� בזכות מעשה הלוי� , מאיד�ו . ) יא'מגילה א( "שהקריבו לעגל תחילה
  . הפקיע את הבכורי�יכול היה ל אהר� שנפג� במעשה העגל לא ,ולכ�. ) כט'בשמות ל(" ידיכ�

  

  )מאוצרינו הישן( 'ו פרק –פרקי אבות 
  ) 'א(" םו אוהב את המק,ובאה " 
, אלא חייב אתה להתאמ$ ולהשתדל במעשי�, �ושאתה אוהב את המק, רי�בהיה אומר רבי משה מקו, � זה מספיקאי 

  . שיהא רבו� העול� ג� אוהב אות�, "אהוב"שתהיה ג� 
  

  ) 'ד(" פת במלח תאכל, כך היא דרכה של תורה " 
. )מועד קט� יז(" ל יבקשו תורה מפיוא &וא� לאו , יבקשו תורה מפיו' א� דומה הרב למלא� ה: "ל אומרי�"חכמינו ז 

ושיהא יכול , שלא יהיה אוכל ושותה כבני אד�: פשוט מאוד ? 'משו� מה זה חייב המלמד להיות דומה למלא� ה
  ) חלי דבשנ(               ?שא� לא כ� מהיכ� יהא חי, מזונות להתקיי� בלא 

  

כל , ת גדולה וגדולה הרחמנות עליוולו חי בעניכי אחד מבחורי הישיבה ש, באו פע� אל רבי עקיבא אייגר וסיפרו לו
שיב רבי ה, "מי שאוכל לח� יבש ". שמע ושוכב לישו� קורא קריאת, ערב לח� יבשה לארוחת  אוכל פרוסתאערב הו

ולה יותר על מי שאוכל דהרחמנות ג. שמע ושוכב לישו� אי� עליו רחמנות גדולה וקורא קריאת" ,עקיבא אייגר
  . "שמע והוא הול� לישו� בלי קריאת, ת צלויהערב תרנגול ת וחלאר

  

  ) 'ד(" על הארץ תישןו" 
הישיבה ללו�  היו הסוחרי� מרשי� לבחורי, שהיו בה� ישיבות, יותר שבערי� הגדולות, כידוע נשתרש בפולי� המנהג 

: י מאיר שפירארב, לי�ובשל לה  אמר רב,כ� עלו . גניבותמידי כ� היו נשמרי� ג�  עלו, חורה הסבחנויות ובמחסני
שאלמלי . התורה לגנבי� ולהתפלל לשלומ� ולבריאות� דה על לימודות הישיבה צריכי� להיות אסירי בחורי"

  . "לא היה לה� מקו� ללו� בו, הגנבי�
  

  ) 'ד(" שה כןואם אתה ע"  
: תנאיאבל ב". פת במלח תאכל ומי� במשורה תשתה ועל האר$ תיש�"העצה של , דיפה היא עד מאוובה ועצה ט 

 בשביל בחורי, ש נאה בשביל אחרי�רלא רק דוו, שתהיה אתה עצמ� עושה כ� ומקיי� נאה, " עושה כ�אתהאתהאתהאתהא� "
  . הישיבה ולומדי התורה

  

  ) 'ה ("דומוד כבחאל תבקש גדולה לעצמך ואל ת "
הנה אני ו, "וד" אחריוד רומ� הכבוד הכב  רחכל הבו"כתוב , רבי: חסיד אחד שאל פע� את הרבי רבי בונ� מפשיסחה 

השיב לו הרבי רבי , כ� זה משו�  ?שיהא הכבוד בא אלי, פי כ� איני רואה על א"ו, דומתאמ$ תמיד להתרחק מ� הכב
 . ד" אחרי�וד רו לראות א� אי� הכב,�� לאחורימ שאתה מסתכל כל הז,בונ�

  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 
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