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  שבועהת הגיגים מפרש
  )א' במדבר כ("  כל העדה מדבר צין בני ישראלויבאו"

כוונת שמ� הסת� והיינו כבר מביני�  "בני ישראל" ומרוספק באתולא ה, "כל העדהכל העדהכל העדהכל העדה"לומר הכתוב הוצר� מדוע 
, "ני ישראלב"הכתוב רא� וישראל ה� במדרגת ישרי� וצדיקי� קאשר כל ש"אלא שלמדונו חז ?כל העדההפסוק ל

דוגמאות הרבה יש עוד ו, ) יא' ידבמדבר( " הזההע�הע�הע�הע�עד אנה ינאצוני : "כאומרו, "ע�" נקראי�וכשאינ� בגדר הנאות 
שימצאו למרות , "בני ישראל "הרבה פעמי� יקרא� הכתובש, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה, אבל, זהוראיות לרעיו� 

כא�לכ� מודיענו . כשרי�שה� אל הרוב מתכוו� הכתוב י שוזאת מפנ, ו זהגדרהבה� הרבה אשר אינ� ראויי� ל
בני "שיקראו ו  זהגדרהיו ראויי� לה" כל העדהכל העדהכל העדהכל העדה"הכוונה היא ש" ויבואו בני ישראל"במקרה הנוכחי שכתוב הכתוב כי 

  .בגדר ישרי� וצדיקי�" ישראל" בש� נקראי� �שכול, "ויבואו בני ישראל כל העדה"מאמר זוהי כוונת הו, "ישראל
  

   )ב-א' במדבר כ("  היה מים לעדהולא. מת שם מרים ותקבר שםות"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מכא� שכל ארבעי� שנה היה לה� הבאר בזכות מרי�מכא� שכל ארבעי� שנה היה לה� הבאר בזכות מרי�מכא� שכל ארבעי� שנה היה לה� הבאר בזכות מרי�מכא� שכל ארבעי� שנה היה לה� הבאר בזכות מרי�""""
משה ואהר�  שהרי במות ,מסביר שהמחסור במי� הוא עונש לע� ישראל על אשר לא הספידו את מרי�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

זאת אומרת  ,"ותקבר ש�" "ש�ותמת "נאמר אלא  "ויבכו אותה" וכא� לא נאמר " בני ישראלוויבכו אות"נאמר 
מי� כדי שידעו � בא המחסור בכל  ע,נשכחה כמת מלב ולא הרגישו בהעדרה כלל, ה לאלתרובמקו� שמתה ש� קבר

  . וידעו להערי� אותה כראוי לה , מרי�בזכותשהבאר היה 
  

   )ד' כבמדבר (" אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו' ת קהל האאתם בלמה הו"
הה מאד דאגת� ותמ, לכ�, למיתה, ו"ח, ה� הולכי�, שיש מחסור במי�, ע� ישראל מביני� שבמצב הנוכחי

ידוע שירידת גשמי� ופרנסה תלויי� במעשי , אלא  ?תוצור� בבהמיותר הלא אחר מיתה אי� לה� , לבהמותיה�
וחטאיה� � דאה מעשי ילפפעמי�  של,)פי הסיפור של אלכסנדר מוקדו� ומל� קציא לע(, במדרשל "חז ואמרו, האד�

וראינו , רק בזכות הבהמותעל האר# וזה מטר גשמי� וה "ריד הקבומזאת  אלא שבכל, עצירת גשמי�ה� למגיעה 
אלא שדבר זה נכו� כאשר ירידת . בהמההבזכות נושע אד� ה, "'אד� ובהמה תושיע ה" :בוכתש אסמכתא מהפסוק

ה "אזי אי� הקב,  גש�רד בולא ישזר על מקו� מסוי� ג נבל א�א, כעונש על חטאי האד�, דווקא, הגשמי� נעצרת
רבי רבי רבי רבי , מסביר, לפי זה. שש� יש גש�ברירה לנדוד למקו� אחר יש לה� כי עדיי� , מטר בשביל הבהמותש�  מוריד

מדוע הבאת� אותנו , "אל המדבר הזה' ת קהל האאת� בלמה הו", את תלונת בני ישראל למשה, ישראל מסלנטישראל מסלנטישראל מסלנטישראל מסלנט
היה מגיע , א� כ�, חטאינוהעדר המי� אינו בגלל המקו� אלא בגלל וא� תאמר ש,  מי� שאי� בולמקו� הרע הזה

  .�ר� לכוגהוא המשמע שהמקו� , מיתהבסכנת  "אנחנו ובעירנו"שלא מתו� א, לפחות לבהמות לקבל מי�
  

   ) יב'כבמדבר ("  את הקהל הזהוי ישראל לכן לא תביאני בניען לא האמנתם בי להקדישני לעי"
        ) ) ) ) בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�. (. (. (. (""""יא מדה במדהיא מדה במדהיא מדה במדהיא מדה במדהררררבגימטבגימטבגימטבגימט, , , , ����ככככלללל""""
, אלא ?ד מדה יש כא�גמדה כנוכי איזה . מידה כנגד מידה, ענשו של משה היה בהתא� לחטאו, לפי בעל הטורי� 

: ועל זה שואלת הגמרא, ה ימחל לו ויאפשר לו להכנס לאר# ישראל"שמשה התפלל שהקב" ואתחנ�"מסופר בפרשת 
לקיי� ומסבירה ש� הגמרא שמטרתו של משה בכניסה לאר# היא על מנת , )סוטה יד(" ?וא צרי�וכי לאכול מפריה ה"

לפי זה נבי� את המידה . ל ידי המצוותע להוסי$ קדושה וטהרה וקקתהש המש, כלומר. המצוות התלויות באר#את 
על ידי זה היה אשר , מלדבר אל הסלעמשה כיו� שנמנע , "יע� לא האמנת� בי להקדישני", כנגד מידה שיש כא�

להתקדש על ידי משה שלא יזכה , מדה כנגד מדה, "לא תביאו את הקהל" ,לכ� ,מוסי$ קדושה ויראת שמי� בישראל
 ) דיסקי�ל"הרימ(                         . אר#התלויות בת ומצוהקיו� 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )יז' במדבר כ("  אשר נעבור גבולךעד... נעברה נא בארצך"
 "א אל האר#ועד אשר נב"ולא אמרו  ,שזוהי אר# כנע�, ל לאדו� את יעד� הסופי במסעציינו בני ישראלא , בבקשת�

כי בני ישראל חששו להזכיר את אר# כנע� לבני , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר , סופית שלה�ההמטרה תה ישזו הי$ על פי א
יאמר שבגלל ו, אבי אדו�, ועשו, אבי בני ישראל, שמא עצ� הזכרתה תזכיר למל� אדו� את פרשת יעקב, אדו�

כי לולא כ� אר# כנע� , זכו בני ישראל באר# כנע�, ה מיצחקברכה ואת הבכוראת ה ולקחבמרמה בא יעקב אביה� ש
  .הייתה שייכת לעשו

  

  )א' במדבר כא("  בישראלוילחם"
ויבא עמלק "בפרשת בשלח הכתוב שאמר פי כ, " ישראלע�ע�ע�ע�וילח� "ולא אמר , "ישראלבבבבוילח� "מדוע אמר הכתוב 

מדוע " וישב שבי"שהיה מספיק לכתוב , " שביממנוממנוממנוממנווישב "ובהמש� הפסוק כתוב ? ) ח'שמות יז(" ישראל ע�ע�ע�ע�וילח� 
היו ותירוצו הוא שלמעשה ישראל בעצמ� , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"כ� שואל ה? "ממנוממנוממנוממנו"הוסי$ הכתוב את המילה 

ומשמע מדבריו שלולא חטאו לא הייתה , חטא�לל וכביכול ה� גרמו למלחמה זו בג,  ולנפילה בשביסיבה למלחמהה
 ולא לכ� שמשה נענש, בגלל תלונותיה� במי מריבה, גרמו הוא שה� �חטא? ומהו חטא�. נגרמת המלחמה בשלב זה

  .)תהלי� קו לב("  בעבור�למשהויקציפו על מי מריבה וירע " :בוכתכ, יכנס לאר#
  

  )ה' במדבר כא("  אין לחם ואין מיםכי"
ג� ו, והלא המ� היה יורד לה� בכל יו�� ואי� מי� הי� לא ע� ישראל אי� התלוננו שעליש לתמוה תמיהה גדולה 
 אשר מקבלי� ,על כ� שאי� לה� לח� ומי� כשאר האומותתה יהישתלונת�  א אל? הסלע�היה לה� משפע של מי� 

 ואילו ,רוויהמי� ל יש לה� לח� לשובע ו,� או חייבי� זכאי�א� ה ובי� ,את לחמ� ומימ� ללא שו� קשר להתנהגות�
, עודו, רבי�אפשרות לאגור לימי� ללא  ,לפי הקצבה יומית, לע� ישראל הנהגת המאכל והמשתה היא מיוחדת

  )רבינו בחיי(                      . בבחינת שכר ועונש�אספקת הלח� והמי� היא תוצאה ישירה של התנהגותש
  

  )ח' כאבמדבר ( "ל הנשוך וראה אותו וחיכ הוהי"
זהו לשו� " והיהוהיהוהיהוהיה"ל שכל מקו� שכתוב "הרי ידוע לפי חז"  כל הנשו�ויהיויהיויהיויהי"ולא כתוב "  כל הנשו�והיהוהיהוהיהוהיה"מדוע כתוב 
, מתאי� לשו� צער, כאשר אד� מותק$ על ידי נחש, ולכאורה כא�, זהו לשו� של צער" ויהיויהיויהיויהי"וכאשר כתוב , של שמחה

, אלא? � על ידי נחש והוא בסכנת מיתהוכי איזו שמחה יכולה להיות לאד� שננש, "והיה", ולא לשו� שמחה, "ויהי"
כל מי שננש� על ידי "  הנשו�כלכלכלכל" מהדגשת הכתוב ,שת הנחשכשיש אפשרות של שמחה בה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה

א� , היה קרוב למיתהכבר ואחרת מחלה טבעית מי שהיה חולה באפילו . נחש והביט על נחש הנחושת מיד החלי�
, נמצא שאיש כזה היה שמח אילו נש� אותו נחש. ואיתנתרפא ושב למהיה , נש� אותו נחש והביט אל נחש הנחושת

  . לשו� צער" ייייההההויויויוי"ולא , ה לשו� שמח"והיהוהיהוהיהוהיה", " כל הנשו�והיהוהיהוהיהוהיה" רלכ� נאמ
  

   )יח' במדבר כא(" אז ישיר ישראל את השירה הזאת"
ראינו של משה כש� ש שמו היו צריכי� להזכיר אתוג� , "'את השירה הזאת לה"לומר בני ישראל היה ל, לכאורה
א אל? ה ולא את משה"ומדוע בכל זאת לא הזכירו בני ישראל בשירה על הבאר לא את הקב,  בשירת הי�שהזכירו

 לא �לה נגזר עליו שלא יכנס לאר# לכגל על ידי הבאר הזאת ובמשהמפני שלקה  בש� המדרש שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימביא 
 ? אי� ישבחנוידובאר וכיו� שנענש משה על על הר שבחי� פויסהיא לפי ששירה זו , נזכר שמו של משה בשירה זו

 א� מנוהו לסעודהימשל למל� שזדבר זה נ. ה"לא נזכר שמו של הקבלכ� , בשירהומתו� שלא נזכר שמו של משה 
  .  איני הול�, וא� אי� אוהבי ש�.ש�ל אני הול� , אוהבי ש�א�: "הוא סרב ואמר

  

  )יח' במדבר כא(" את השירה הזאת"
, )'תהלי� מב( "ל חיי% לאתפלהתפלהתפלהתפלה עמי שירהשירהשירהשירהחסדו ובלילה ' יומ� יצוה ה: "בפסוקו, ה"תפלכמו גימטריא זו אותה ה "שיר

הכוונה כת את שוהתפלה משכמו ו, דומה לתפלההשירה ללמדנו ש, בהקשר של תפילהשירה מוזכרת בפירוש ה
  )רבינו בחיי(                .  ממעלה למטההברכהאת  תשכוכ� השירה מ, מעלה למטהלמשל המתפלל במחשבתו 

  

  )כט' במדבר כא(" ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל"
לא אירע בע� שהיו בני ישראל במדבר מסתבר שבמש� כל אותה תקופה "  בית ישראלכלכלכלכל"ממה שמדגיש הכתוב  

ירתו של טבפמקלט בעיר הגלות היצא מהדי� הוא שהרי , שכ� אילו היה רוצח בשוגג, צח בשוגגואפילו ר  לאישר
 בית כלכלכלכלויבכו אותו "� הדגישה התורה כלפי. וכל משפחתו היתה שמחה וצוהלת לקראתו, אהר� הכה� הגדול

חת אשר   אהחמשפ א$היתה לא ו ו אחרי אהרו� לאבתה, ללא יוצא מהכלל , משפחות ישראלכלכלכלכל: כלומר ,"ישראל
   )� חכמהשמ(                      .רו�עד שתשמח במותו של אה, �של אהרו הפיקה איזה תועלת ממיתתו 

  

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

   ב"רצוג בקרית ה" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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