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  שבועהת הגיגים מפרש
  )ב' במדבר ח("  יאירו שבעת הנרותהמנורהמול פני  הנרת אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את דבר אל"
, , , , לפי שראה אהר� חנוכת נשיאי	 חלשה דעתו שלא היה עמה	 בחנוכהלפי שראה אהר� חנוכת נשיאי	 חלשה דעתו שלא היה עמה	 בחנוכהלפי שראה אהר� חנוכת נשיאי	 חלשה דעתו שלא היה עמה	 בחנוכהלפי שראה אהר� חנוכת נשיאי	 חלשה דעתו שלא היה עמה	 בחנוכה, , , ,  פרשת מנורה לפרשת נשיאי	 פרשת מנורה לפרשת נשיאי	 פרשת מנורה לפרשת נשיאי	 פרשת מנורה לפרשת נשיאי	נסמכהנסמכהנסמכהנסמכהלמה למה למה למה """"

" " " " של� גדולה משלה	 שאתה מדליק ומטיב את הנרות ערב ובוקרשל� גדולה משלה	 שאתה מדליק ומטיב את הנרות ערב ובוקרשל� גדולה משלה	 שאתה מדליק ומטיב את הנרות ערב ובוקרשל� גדולה משלה	 שאתה מדליק ומטיב את הנרות ערב ובוקראמר לו הקדוש ברו� הוא חיי� אמר לו הקדוש ברו� הוא חיי� אמר לו הקדוש ברו� הוא חיי� אמר לו הקדוש ברו� הוא חיי� , , , , שבטושבטושבטושבטולא הוא ולא לא הוא ולא לא הוא ולא לא הוא ולא 
        ))))ר טו ור טו ור טו ור טו ו""""במדבמדבמדבמד((((

ת  המנורה מקביל לחנוכמעשההלא אי�  ,דעת של אהר�הלחלישות לכאורה איזו נחמה יש במעשה המנורה 
או אפילו בזה שאת , וקטורת	 מוספי, 	תמידי, הניח דעתו בקרבנות שהוא מקריביותר מסתבר היה ל, הנשיאי	

  ? עצמה של כל הנשיאי	 הרי הוא המקריבהחנוכהת נוקרב
או שלא היו , מנורה מקשה אחתנעשו ע	 ה 	 לגבי הנרות שבמנורה הא	 ואמוראי	נחלקו תנאי:) מנחות פח(בגמרא 

	 שהנרות לא היו קבועיהבאי	  	פסוקיההקדוש מוכיח מ" אור החיי	"ה. 	 במנורה אלא מתפרקי	הנרות קבועי
ב 	 בדברי הימי( "	ואת המנורות ונרותיה", ) ט'במדבר ד( "ת וכסו את מנורת המאור ואת נרותיהולקחו בגד תכל: "במנורה

בכלל המנורה ולמה ה	 הרי , 	ר שהנרות היו קבועיאמ נ	וא,  רואי	 שהכתוב מפריד בי� המנורה לבי� נרותיה) כ'ד
שלא השתת# � היה מתאנח על אהרשהרי , לאהר�' כוונת תשובת הלפי זה נבי� את ? 	צרי� היה הכתוב להפריד

, "חיי� של� גדולה משלה	 שאתה מדליק ומטיב את הנרות ערב ובוקר"והשיבו הקדוש ברו� הוא , חנוכת המזבחב
חוזר ובונה אות	 מחדש אחר כ� ו, הנרות ומניח� באוהל ומקנח	את שמוריד על ידי מעשה המנורה ב, כלומר
  )אור החיי	(       .שמחנ� הוא המנורה בכל הדלקה והדלקה,  חדששהמעכל יו	 כעושה בהרי הוא , מנורהה את ומדליק

  

  ) ג' חבמדבר ( "המשאת ' ה והר צש כאהתיורה העלה נרול פני המנון אל מו כן אהרשויע"  
        . . . . ))))יייי""""רשרשרשרש((((ה ה ה ה ינינינינ� שלא ש� שלא ש� שלא ש� שלא שווווגיד שבחו של אהרגיד שבחו של אהרגיד שבחו של אהרגיד שבחו של אהרההההלללל

   ?הכ� שלא שינ משי	וומה העניי� הגדול שע '?  הה שציוה ממה� ישנהכה� ורהדעת שאההא	 יעלה על 
אני בראתי , ה לרשעי	"אמר הקב. )ה' תהילי	 א( "מו רשעי	 במשפטו לא יק�על כ ":פסוקמובא על ה וניילקוט שמעב

על כ� "לכ� , )'ומשלי ט(" לב כסילי	 לא כ�ו"שנאמר , "לא כ�"אבל את	 אומרי	 , "�ויהי כ"שנאמר , "�כ"ל	 בואת הע
ר ואהעשיית חו$ מאשר ב, "ויהי כ�"י בראשית נאמר משיות של ששת יעה בכל ,ובאמת". לא יקומו רשעי	 במשפט

 וגנזו ובדילהו,  שאינו כדאי להשתמש בווראה" :ל" מסבירי	 חז?למהוכל כ� , "י כ�היו " בהאשו� לא נאמרהרביו	 
,לא נשאר, ר שנברא באותו יו	ואהתו אוכי , "ויהי כ�"ביו	 הראשו� לכ� לא מוזכר ו, ) יבהחגיג( "לצדיקי	 לעתיד לבוא

את , מקדשה שבבית הצליח למשו� למנורה, המנורהדלקת בה יותוונור� בכהשא: ספרי המקובלי	בא ובומ. זגנאלא נ
כ�כ�כ�כ�יעש ו: "רהונמי הדלקת הבלגבראש המאמר י "נבי� את דברי רשכעת ו.  גנוז מששת ימי בראשיתהיהר שואהתו וא
ת אמצא שלא שינה נ. זנור שהיה גודש את האקמבית הבאיר הת ועלנהות ושו הקדותיונווכבר� הא, מרוכל, "�הרא
  )רהוכת התונח%לי העש' ריבהר(         . ה שלא שינ% כ�כ�כ�כ�זה ויעש ו, "י כ�היו"אור ה נאמר אצל ורי כאילהו, "כ�כ�כ�כ�"ה

  

    )ד' במדבר ח(" פרחה מקשה הוא ירכה עד וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד"
ה " בארבעה דברי	 נתקשה משה עד שהוצר� הקב:ל"זחוכ� דרשו ,  בעשית המנורה מלמד שנתקשה משה"מקשה"

" קרב� אהר�זהזהזהזה"קרבנות נאמר ב, " מעשה המנורהוזהוזהוזהוזה" המנורה שנאמר :ארבעת הדברי	להראות לו באצבע ואלו 
וארבעה דברי	 אלו רמוזי	 , )'יבמות ש("  לכ	הזההזההזההזההחדש "נאמר בחודש , )'שמות ל( " יתנוזהזהזהזה"שקלי	 נאמר ב, )ויקרא ו(

  )רבינו בחיי(                           . חדש'ההההקלי	 'ששששרב� 'קקקקנורה 'ממממ ,הההה""""מקשמקשמקשמקשהמילה 
  

  )יט' במדבר ח("  ישראל אל הקדשל נגף בגשת בנייהיה בבני ישראולא "
, ולא יהיה בבני ישראל נג#": בקשתינו היא .צרהבשעת , "נג#" בשעת ,תסלבית הכנ,  אל הקודשי	ניגשה 	יהודייש 

  )יקוב'רבי מאיר מדז(     . אלא מתו� נחת ושמחה, או אל הקודש לא רק מתו� צערשיבו". בגשת בני ישראל אל הקדש
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  ) ז'במדבר ט(" במועדו'  לבלתי הקריב קרבן הלמה נגרע"
נאמר כא� , לומדי	 זאת מגזירה שווה, האנשי	 היו נושאי ארונו של יוס#אות	 מביא מהמדרש ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
עיקר עני� כי ? "למה נגרע" ועיקר טענת	 היתה )'תהלי	 עח(" באד	באד	באד	באד	כ� אוהל ש"ונאמר על יוס# " אד	אד	אד	אד	טמאי	 לנפש "

והעלית	 לוקי	 אתכ	 % אפקוד יפקוד"לה	  את בני ישראל והבטיח השביעכאשר , יוס#י יציאת מצרי	 היה על יד
שפנו כתוב מדגיש הה שמו. במועדו' ההקריב קרב� מיתכ� שעל ידו נגרע לא לכ� ו, ) יט'שמות יג( "עצמותי מזהאת 

  . ממצרי	ס#יו עצמותאת שהוא היה הראשו� שהוציא הזכירו למשה , "אליואליואליואליו"
  

  )יד' במדבר ט(" ' אתך גר ועשה פסח לה יגורוכי"
אי� לי אלא פסח : "ל"למרות שזהוא בני� אב לכל המצוות כפי שאמרו חז, ת הפסחהגר במצואת פרט הכתוב מדוע 

א� , )ספרי( "אחת יהיה לכ	 ולגר ולאזרח האר$ וד לומר חקה תלמ?בכל המצות שבתורה מני�,  הגר לאזרחשהשוה
מקו	 לומר שאי� הגר חייב לא שהיה א? ל די� הגרעבכל זאת יש להבי� מדוע נבחרה דווקא מצוות הפסח ללמד 

ל לעניי� "וכפי שאמרו חז, על בתיה	 במצרי	' לא פסח ה, לכ�ו,  לא הוא ולא אבותיו במצרי	ולפי שלא הי, בפסח
חידש הכתוב כ� ל, )א"בכורי	 פ(" לאבותינו לתת לנו' אשר נשבע הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר : "	הביכורי

  )אור החיי	(                .מהיוצאי	 ממצרי	א# על פי שאינו , "וכי יגור אתכ	 גר ועשה פסח: "די� זה כא� ואמר
  

  )כט' במדבר י("  אתנו והטבנו לךלכה"
שנית בראשונה מה הוסי# לו משה כשאמר לו העמה	 בהבטחה כת לא נתרצה לליתרו שמאחר , ונשאלת השאלה

זה בטובה גופנית במשה תחילה הבטיחו שב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה, אלא? " והטבנו ל�עמנו 'והיה הטוב אשר ייטיב ה"
ה לי טובה אמר אל� אל ארצי וש	 יהיולא רצה לקבל טובה כזאת יתרו  ,הש	ש	  תלא הזכרל "והטבנו ל�"אמר ש

ומרומז בכתוב  "עיני העדה" רוחנית שיהיה מכלל הסנהדרי� שנקראו בטובהמשה הבטיחו בפע	 השניה . הרבה
 'כי ית� ה" הבטיח לורוחנית וההש	 בטובה ש	  הזכיר " עמנו'והיה הטוב אשר ייטיב ה" ואמר "והיית לנו לעיני	"

  )סנהדרי� קו(בני יתרו זכו וישבו בלשכת הגזית ל שמ"זיתרו כפי שאמרו חנעתר להבטחה זו  " עליורוחואת 
  

   ) ו'יאבמדבר ( "ו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינועתה נפשנו" 
   :)יומא עד(  מכא� רמז לסומי� שאוכלי	 ואינ	 שבעי	 מכא� רמז לסומי� שאוכלי	 ואינ	 שבעי	 מכא� רמז לסומי� שאוכלי	 ואינ	 שבעי	 מכא� רמז לסומי� שאוכלי	 ואינ	 שבעי	ואמר רב יוס#ואמר רב יוס#ואמר רב יוס#ואמר רב יוס#, , , , אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכלאינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכלאינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכלאינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל

, אבל לראות לא ראו רק מ�, ל פי שטעמו במ� כל מיני טעמי	שא# ע,  בני ישראלכוונתאת ל פי זה יש לפרש  ע
   )ש"שי הרשוחד (                   ". בלתי אל המ� עינינו"לכ� אמרו . את ראיית המאכלנרה מה	 הדונע

  

  )טו' במדבר יא("  ככה את עושה ליואם"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " תשש כחו של משה כנקיבהתשש כחו של משה כנקיבהתשש כחו של משה כנקיבהתשש כחו של משה כנקיבה""""

מתר$ לפי ו? ה"הקב כלפי ")ְ)ְ)ְְ)&&&&"ל משה כנקיבה אמר לשו� וכי מפני שתשש כחו ש": כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל על כ� ה
 והרשעי	 ',ועתה יגדל נא כח ה)  יז'במדבר יד(שהצדיקי	 מוסיפי� כח בגבורה של מעלה שנאמר : "המדרש שאומר

 ,משה, שנתרשלו ידי האוהבכיו� וביאור העני� הוא ש) מעונישקוט יל("  ילד� תשיצור ) יח'דברי	 לב(מתישי� כחו שנאמר 
   . כלפי מעלה")ְ)ְ)ְְ)&&&&" אמר לשו� �כל לא היה בו כח להוסי# כח בגבורה של מעלה עעד שתש כחו כנקיבה ו
  

  ) טז'אבמדבר י( " ישראלני שבעים איש מזקיאספה ל"
 ,תותבחמישי	 ושתי	 ש: נהעדי	 שבשו	 מעי שבדגנה	 כ, #סו לאהלמש' הר מ	 שאי	 הזקניאר ששבע מבובמדרש 
  . 	בעיהכל שבס� . 	ריפויכהו	  ויהנשמי ראש ה שני י,ת וכוחג הס מית ינשמו, 	 הפסחמישבעת י

 נורותבי	 ה	 צטומי	 היוכ� ה. תבל קיו	 העול	 היא משפע השכפי שכש, 	י	 למועדינ� הזקי שבתכוייהש ו
	  מישת הידות ק וצעבאמ, שראלישפע לעי	 הזקני	 צנורות נעשו שבכמו כ� . נינועד לפי עובכל מ , להשפעת השפע

  .את רוח הנבואהבלו יק	 גדנ שכבי	והט
  

  )  כז'יאבמדבר ( " מתנבאים במחנהדדמידד ואל"
            ))))....סנהדרי� יזסנהדרי� יזסנהדרי� יזסנהדרי� יז((((" " " " אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לאר$אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לאר$אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לאר$אמרו משה מת יהושע מכניס את ישראל לאר$, , , , מה נבואה נתנבאומה נבואה נתנבאומה נבואה נתנבאומה נבואה נתנבאו""""
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"מלה בסלע שתוקי בתרימלה בסלע שתוקי בתרימלה בסלע שתוקי בתרימלה בסלע שתוקי בתרי: : : : הדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיב""""
לא , אילו היה משה מדבר אל הסלעו ,ושמשה נענש שלא יכנס לאר$ היות והכה את הסלע במקו	 לדבר אלי, ידוע    

אלו היה משה מדבר אל הסלע , "מלה בסלע", המדרשאת פרש וכ� נית� ל. היה נגזר עליו שלא יביא את ישראל לאר$
ולא היו מתנבאי	 במחנה לאמר משה ,  היו שני הנביאי	 אלדד ומידד שותקי	%" שתוקי בתרי"אז , ולא היה מכה בו

  )העשיל' הרבי ר(                          . מת ויהושע מכניס
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