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

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )יז' במדבר כה("  את המדיניםצרור"

" ויחל"לשו� ו ) א'במדבר כה( " הע לזנות אל בנות מואבויחל: "נאמר ,אלא? המואביג את לצרור ' הלא צוה מדוע 
פירושו שישראל היו המתחילי ,תי אות את הנשי ומפו ותבע, והלכו לה לאהליה, את בנות מואבותובעי

,  ומדיני היה הדבר הפואילו אצל ה,  בקלקלה הוא העיקר ובו תלוי החטאהמתחיל כי ,לכ� לא נתחייבו מואב
אלא ?מל ה לבו של זמרי לתבוע את בת א#ַלכי אי  ְמ, תבעו את ישראל לזנותוהפקירו את בנותיה  ה שהמדיני

זאת  "וררי ה לככי צ" :התשובה היא ?דועמא תשאל  ו"צרור את המדיני" :נאמר�  ולכ,ודאי שהיא תבעתו
  )כלי יקר(                .עבירה זוכ להביאכ לידי ילא באו שה אומרת

  

  )א' במדבר כו("  אחרי המגפהויהי"
 "  אחרי המגפהויהי: "בתחילת הפסוק נאמר. חדשהפרשה מתחילה  פסוקהבאמצע שבאופ� חריג אנו רואי

שאו את ראש "לעניי� "  אל משה ואל אלעזר ב� אהר� הכה�'ויאמר ה: "ובהמש  אותו פסוק מתחילה פרשה חדשה
)ילקוט שמעוני רמז תשעג(הקדוש מסביר זאת לפי המדרש " אור החייאור החייאור החייאור החיי"ה. ודבר זה טעו� הסבר" כל עדת בני ישראל

להתקרב מכל ] בני ישראל[ראו  אמרו מה , ישראל את התורה נתקנאו אומות העולשקבלובשעה "שאומר ש
כבוד ' משפחות עמי הבו לה' הבו לה:] "שנאמר[ , לי יוחסי� שלכהביאו הלמר ה א" הקבסת פיה�, האומות

אלה :] "שנאמר[ מנא בראש הספר אחר המצות לכ , "ויתלדו על משפחות:] "שנאמר[ כש שבני מביאי� "ועז
שאו את ... דבר סיניאל משה במ'  הוידבר:] "נאמרואחר כ  [ "את משה אל בני ישראל בהר סיני' המצות אשר צוה ה
בל א, "שלהליטול את התורה אלא בשביל יוחסי� בני ישראל שלא זכו ] לומר לנו" [ישראלראש כל עדת בני 

"  אותו שבח ,בטלה ה בידת שמחו האומות ואמרו אותה העטרה שהי"ויחל הע לזנות: "ש נאמרכשבאו לשטי
ה את המגפה שהרגה כל מי שחטא והעמיד שוב על "ו הביא הקבוכדי להציל מנפילה ז" שהיו משתבחי� הרי בטל

פני כ� לכתוב קשור ע מה ש"  אחרי המגפהויהי"להעיר שהמאמר  נועדה הפסקה באמצע הפסוקה , זהלפי .טהרת
" ויהי אחרי המגפה"וג , "בת נשיא מדי� אחות ועל דבר כזבי פעורעל דבר ", נימדיהרעות אשר גרמו הבעני� 

שהיו אומות העול מזלזלי בה שניטלה , לפי המדרש שהזכרנו" שאו את ראש"ה שכתוב אחרי כ� קשור למ
ונמצאו כל אחד מכיר ,  כשנסתלקה המגפה מה עד שמנאמישראלסתלק וזלזול זה לא נ, העטרה שהיתה ביד

  . אז נשאו ראש, אבותיו עד השבט
  

 )ה' במדבר כו("  לפלוא משפחת הפלאיהחנכיחנוך משפחת "

 על שבטיה סבורי� ה שלא שלטו המצריי  על שבטיה סבורי� ה שלא שלטו המצריי  על שבטיה סבורי� ה שלא שלטו המצריי  על שבטיה סבורי� ה שלא שלטו המצריי מתיחסי�מתיחסי�מתיחסי�מתיחסי�לפי שהיו האומות מבזי� אות מה אלו לפי שהיו האומות מבזי� אות מה אלו לפי שהיו האומות מבזי� אות מה אלו לפי שהיו האומות מבזי� אות מה אלו , , , ,  החנכי החנכי החנכי החנכימשפחתמשפחתמשפחתמשפחת""""
ד מצד ד מצד ד מצד ד מצד """"א מצד זה ויוא מצד זה ויוא מצד זה ויוא מצד זה ויו""""ה שמו עליה הה שמו עליה הה שמו עליה הה שמו עליה ה"""" הטיל הקב הטיל הקב הטיל הקב הטיל הקבלפיכ לפיכ לפיכ לפיכ     ,,,, א בגופ היו מושלי קל וחומר בנשותיה א בגופ היו מושלי קל וחומר בנשותיה א בגופ היו מושלי קל וחומר בנשותיה א בגופ היו מושלי קל וחומר בנשותיה????באמותיהבאמותיהבאמותיהבאמותיה

            ))))יייי""""רשרשרשרש". (". (". (". ( מעיד אני עליה שה בני אבותיה מעיד אני עליה שה בני אבותיה מעיד אני עליה שה בני אבותיה מעיד אני עליה שה בני אבותיהלומרלומרלומרלומרזה זה זה זה 
שחת על ה להעיד על טהרת של ישראל בכ  "יה צרי  הקבה, בשונה משאר המנייני, יי� הזהדוע דווקא במנומ

,בזנותישראל שנכשלו , בשיטי, א  עתה, אלא שעד עתה לא היו חשודי בני ישראל בזנות? ה)כל השבטי ש י
, במצרי הנשי זנוג כ  כש שהזכרי זנו אחרי בנות אל נכר ו ,תחילתוסופו מוכיח על שהיה מקו לאומות לומר 

ש זה הוא שת ויה משמו ה)ומה שחת דווקא באותיות י .עליהה שמו "הקב וחת "הפלואי" ,"החנוכי"נאמר לכ� 
 ומה .א"ד ובאשה יש האות ה"באיש יש את האות יו, מתוו  בי� איש לאשה להורות שכול נולדו מ� איש ואשה

רת הנשי היו גדורשבא להודיע , ד לסופה"והשאיר את האות יו" יהחנוכ"א בתחילת המילה "שהקדי את האות ה
  )כלי יקר(                      .  מהאנשיבעריות יותר 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )יב' במדבר כה(" בקנאו את קנאתי בתוכם" 
מדוע לא הסיבה היא ו, מלבד הקצ( שיצא על זמרי, אלרל בשמי על כלל ישוג גדוקיטר באותה השעה התעורר 

 נחשבו ג ה , מה שעשה בש כל ישראלעשה ש ,פנחסבזכות ש ו?ה שעשה זמריעבו התמראהל' הקנאת בוערת ב
שלא קנאו בני ישראל משו על שכעסתי , "השיב את חמתי מעל בני ישראל": כתובהאמר , כמקנאי לכבוד שמי

   )שפת אמת(                  .  כל ישראל בלב'נאת ה  קדיר את חה, "בתוכבקנאו את קנאתי ", ופנחס, לשמי
  

  )יב' הכבמדבר (" םושל בריתי את ול תןונ נניה וראמלכן "
? "אמור"ללא " ושל בריתי את ול ת�ונ ננילכ� ה"כי מה גרע א אמר , מיותרת, לכאורה, נראית" אמוראמוראמוראמור"המילה 

ומדוע . ו את הבטחתיל" אמוראמוראמוראמור"ואתה בעצמ  ל  לפנחס : ה מבקש ממשה"תו שהקבמשמעו" אמור"לשו�  ש, אלא
שהבטחות ,  בהקדמה למשנה"לפי הרמב, "מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מסביר ה? את תיווכו של משה, כביכול, ה"בהיה צרי  הק

ב שלמרות הבטחת פי שמצאנו ביעקכ,  האדיחטא, חלילה, א להשתנות ותלאד יכולישירות ה "בטיח הקבמש
מה שמבטיח ול א,  לביטול ההבטחהפחד יעקב שמא יגרו החטאבכל זאת " ושמרתי  בכל אשר תל "ה "הקב
ה להודיע " בקש הקב,לפיכ  . אינו יכול להשתנות על ידי החטא,לא תנאיולבמאמר מוחלט , ה על ידי נביא"הקב

  .שתתבטל ההבטחה יגרו החטא אשל, "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול", ו על ידי משהלפנחס את שכר
  

   ) יג'הכבמדבר (" ויכפר על בני ישראל" 
בשעה שאמר ש, שאמר בש המדרש, ד"ה הי"ר שלמה מקארלי� זצלה"ק מוה"ש הרה מובא ב"אגרא דפרקא"ב

א יהיה ו  לשמ יקנאאתה ידעת שאני : אמר אליהו, ר  להיות בכל ברית מילה שבישראלטה לאליהו שיצ"הקב
. היה ריק� מעבירותת שיכפר להבעל ברית ואז י"יחו השיטהב, לא אוכל לסבול להיות ש, הבעל ברית בעל עבירה

אפשר יהיו הקהל העומדי  : השיב עוד. ת שיכפר ג לו"יחו השיטהב, אפשר יהיה המוהל בעל עבירה :והשיב עוד
מז רוזה מדבר ש "אגרא דפרקא"ב ומוסי(  שיכפר לכלל הקהלי"הבטיחו הש, ולא אוכל לסבול, ש בעלי עבירות
והוצר  להיות אצל כל , כי הואיל ומדתו קנאה, "קיו ויכפר על בני ישראלל)נא לאתחת אשר ק", בפנחס הוא אליהו

   .כפרה לישראל גור כ�ל, ברית ולא יוכל לסבול
  

   ) יד'הכבמדבר ( "ב לשמעוניאנשיא בית זמרי בן סלוא "
או שלא הל  בדרכי טלהגדיל חו שרצה שמ, � שמעוטלשבמיוחס , האיש שחטא ע המדינית, מדגיש הכתוב שזמרי

   )התוספת ברכ(     .במעשה דינהענייני זנות והרג עיר שלמה לשהיה קנאי , שמעו�, אבי השבטמולא לקח דוגמה , אבותיו
  

  )יב' במדבר כו( " שמעון למשפחותםבני"
 אפריאפריאפריאפריורק בשבט  ,"ני יששכרב", "בני יהודה" ,"בני גד", "אלה"בכל השבטי כתוב ש השבט ללא תוספת המילה 

 הכתוב בשבט אפרי ובשבט שינהבי� מדוע לה שי ו."אלה בני ד�", " בני אפריאלה", "אלהאלהאלהאלה"הוסי( ואמר  ד�ד�ד�ד�ושבט 
 על עני� עבודה זרה "אלה"מילה שבא לרמוז ב מסביר רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי ?"אלה"ד� יותר משאר השבטי להזכיר בה� 

 ולכ  הוסי( , ) יב'מלכי א(" בד�בד�בד�בד�ל ואת האחד נת� )את האחד נת� בבית א"  ועשה שני עגליאפריאפריאפריאפרימשבט היה שירבע
  . " אלהי  ישראלאלהאלהאלהאלה: "מוזכרת בעניי� עבודה זרה שנאמר במעשה העגל" אלה"כי המילה  באפרי וד� "אלה"

  

   )טז' במדבר כו(" לאזני משפחת האזני" 
            ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""����בובובובואומר אני שזו משפחת אצאומר אני שזו משפחת אצאומר אני שזו משפחת אצאומר אני שזו משפחת אצ""""

 על הקדושה ה ה ה """"השלהשלהשלהשלמסביר . לכאורה נראה שאי� קשר בי� השמות? "אצבו�"ל" אוזני"י מ"כיצד הגיע רש, תמוה הדבר
 שא ישמע אד דבר שאינו הגו� ?משופות כיתידות...אלעזר מפני מה אצבעותיו של אד'  ראמר"פי דברי הגמרא 

  .הו הקשר בי� השמותוז). אוזני(נבראה בשביל האוז� ) אצבו�( כלומר האצבע :)כתובות ה( "יניח אצבעותיו באזניו
  

   ) כט'במדבר כו(" ני מנשהב"
פי ל"י "רש מפרש ) מא'לבבמדבר (" רויקרא אתה� חות יאי""אלא שעל הפסוק . מנשהשל  ובי� בנימדוע לא הוזכר יאיר 

   )חכמה  מש(                   . לפי שלא השאיר משפחהאת יאיררה ותה התמנלא ולכ� . "ני קרא� בשמו לזכרו�בשלא היו לו 
  

  )יח' במדבר כט( " ונסכיהםומנחתם"
 """"ד מד מד מד מ"""" יו יו יו יו"""" בשביעי כמשפט הרי מ בשביעי כמשפט הרי מ בשביעי כמשפט הרי מ בשביעי כמשפט הרי מונאמרונאמרונאמרונאמר נאמר בשני ונסכיה ונאמר בששי ונסכיה  נאמר בשני ונסכיה ונאמר בששי ונסכיה  נאמר בשני ונסכיה ונאמר בששי ונסכיה  נאמר בשני ונסכיה ונאמר בששי ונסכיה ::::רבי יהודה ב� בתירה אומררבי יהודה ב� בתירה אומררבי יהודה ב� בתירה אומררבי יהודה ב� בתירה אומר""""   

            :):):):)תענית בתענית בתענית בתענית ב" (" (" (" (הרי כא� מי מכא� רמז לניסו  המי מ� התורההרי כא� מי מכא� רמז לניסו  המי מ� התורההרי כא� מי מכא� רמז לניסו  המי מ� התורההרי כא� מי מכא� רמז לניסו  המי מ� התורה
 בחייבחייבחייבחיי רבינורבינורבינורבינומסביר ? עי דווקא ולא בשאר הימיששי ושבי, צרי  להבי� מדוע הובאו הרמזי לניסו  המי בימי שני

  היו מעמדאנשי של "זחואמרו , ועל כ� פעולת יו השני גדולה במי, שני נבדלו המי במעשה בראשיתהשביו
 "ואד יעלה מ� האר*"אד והוצר  למי ככתוב השבו נברא יו  וכ� ביו הששי .שני מפני יורדי המייו  במתעני

  .מעשה בראשיתמו שלביו זה נשביעי לפי שיו ההרמז באת לי והש, )'בראשית ב(

   "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

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 052-3268315: ןטלפוניתן להפנות לוהערות ות האר


