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  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' במדבר א(" אל משה במדבר סיני'  הוידבר"

באש נתנה , במדברו במי� ,באש,  לע� ישראלתורההבשלשה דברי� נתנה שאומר ש מדרש מביא את הרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
בצאת� משעיר ' ה: "בוכתשהרי במי� נתנה , )שמות יט(" באש' ר ירד עליו הוהר סיני עש� כלו מפני אש" :בותככ

אל משה ' וידבר ה: "במדבר דכתיב, )שופטי� ה( "בצעד� משדה אדו� אר� רעשה ג� שמי� נטפו ג� עבי� נטפו מי�
ה התורכ�  ,עול�הלכל באי ה� לומר ל� מה אלו חנ� ?  דברי� הללובשלשההתורה ולמה נתנה . "במדבר סיני

במדבר לומר ל� שאי� ניתנה ו, )ישעיה נה( "הוי כל צמא לכו למי�:"אכלשו� הנבי, חנ� לכל באי עול�הקדושה היא 
  .עצמו הפקר כמדבראת התורה עד שיעשה את  קונה אד�

  

  )מז' במדבר א(" והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם"
ורק אחר כ� מגיע הצווי , "לא התפקדו בתוכ�", אלהכתוב מציי� שהלויי� לא נמנו במסגרת המני� שנער� לבני ישר

הבי� משה מדעתו שאל לו ,  מסביר שעוד לפני שנצטוה����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? )מט' במדבר א(" א� את מטה לוי לא תפקוד"', מה
והתורה מפרטת את הנשיאי� , ) ד'במדבר א("ואתכ� יהיו איש איש למטה" :שנאמר לוכיו� מ, למנות את שבט לוי

  .  מונה נשיא לשבט לוי הבי� משה שאי� למנות את הלוי� ביחד ע� שאר השבטי�ומזה שלא, ושמות�
  

  )א' במדבר ג("  אהרן ומשהתולדתואלה "
משה ג� תולדות של חשבו נבני אהר� נו שלומר ,  בלבד ולא מנה את תולדות משה�ותולדות אהרהכתוב מנה את 

ל "זחואמרו , ) כ'דברי� ט(" להשמידו' ר� התאנ$ הובאה: "בוכתכ, בזכותו נשארו בחיי�הוא התפלל בעד� והיות ש
ביו� דבר : "כוונת הכתוב, לפי הסבר זהו, ) א'ר ז"ויק(" אלעזר ואיתמראת  ללהצישל משה שהועילה תפלתו "במדרש 

  )אור החיי�(                            . עליה�משה התפלל בו זמ� שהיא ל, "אל משה' ה
  

  )נ' במדבר ג(" מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף"
" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה? וכי ממי יקח "מאת בכור בני ישראל"מה רוצה הכתוב לומר לנו בזה שמשה לקח את הכס$ 

עשרי� היו שהרי . מהש� יתבר�אלא מקרה י� זאת יד הוא� מהשמי� הגורל השתוצאות , הודיע לנובא לשהכתוב 
 צריכי� מאתיי� ושבעי� ושלושה לוי� לצאת בגורל ומתוכ� היו. בכורי�וארבעה אל$ מאתיי� ושבעי� ושלושה 

,  לפדיו�שקלי�' שהיו צריכי� לתת ה, מב� חודשלוי� הקטני� היו יוצאי� א� . ולפדות את עצמ� בחמישה שקלי�
אשר , הגדולי�הלוי� רק ו יצאשבגורל , מהשמי�" דאגו"כ� ל. כס$את הלתת שלה� האבות היה הדבר מחייב את 

   ".לקח את הכס$"בעצמ� " ומאת הבכורי�": וכ� אומר הכתוב, תת חמשה שקלי� חייבי� בעצמ� ליוה
  

  )ג' במדבר ד(" כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד"
בעבודת בני  ו) כג'במדבר ד(בני גרשו� מה שאי� כ� בעבודת ו, "מלאכה"מוגדרת כבני קהת עבודת� של , לפי הכתוב

שהיה שוני באופי העבודה של בני " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה? מה ההבדל, "מלאכה"מוגדרות כלא ש )ל' במדבר ד(מררי 
 העגלות ,על גבי בהמותאת חלקי המשכ� היו נושאי� בני גרשו� ומררי משו� ש, קהת מעבודת בני גרשו� ומררי

שהרי , "מלאכה"וראינו שעבודה זו אינה מוגדרת כ, מנהיג את הבהמה ,"מחמר"אלא עבודת ה כא� תולא הי, והבקר
, בכת$את כלי הקודש אבל בני קהת היו נושאי� . .)שבת קנד(בלבד מלקות בשבת אינו חייב מיתה אלא " מחמר" שמי
  . לעניי� שבתמלאכה חשובה וגמורהשנחשבת ל" הוצאה"וזוהי מלאכת , "בכת$ ישאו"
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ב' אבמדבר (" שאו את ראש כל עדת בני ישראל"
למדנו אי� סופרי� " בחקותי"ת שבפרשואומר " בחקותי"לפרשת " רבמדב"ר הירש מסביר את סמיכות פרשת "הרש

את , ה"הקבנו של י� את צאנמו" במדבר"ת ואילו בפרש, 'את העדר כדי להוציא ממנו לפחות עשירית אחת קודש לה
  )נצחממעיינות ה(          . 'עוברי� כול� תחת שבטו של הרועה העליו� וכל אחד מה� נעשה כולו קודש להו, בני ישראל

  

  )ג' במדבר א("  עשרים שנה ומעלהמבן"
 יעני� יוצאקשור מה ב "כל יוצא צבא"אמר מדוע נ, בקרב�השראת השכינה לצור� היה המני� של בני ישראל א� 

 אל$ עשרי� ושתי�ה משרה שכינתו על ישראל בפחות מ"אי� הקבל ש"אמרו חז, אלא ?השראת השכינהעני� צבא לה
באר� כמלכותו '  המלכותאת להשוות זאת בכדי ו, ) לו'במדבר י("  אלפי ישראלרבבות 'ובנחה יאמר שובה ה" :שנאמר
אל$ מרכבות של מלאכי עשרי� ושתי�  עמו ירדוה על ישראל בהר סיני "בשעה שנגלה הקב: "ובמדרש מובא, ברקיע

 ,זה אזהמספר כלומר כשיש את ה )ישלחתנחומא ו("  ב�'י� רבותי� אלפי שנא� הקל%רכב א" : בתהילי�השרת שנאמר
 )במדבר ג לט(אל$ עשרי� ושתי� ו מנלוי� שנקרא מחנה שכינה שה במחנה נואמצוכ� , �ה השכינה שרויה ב," ב�'ה"
,  בכל שבט ושבטהשכינה להשראת �ראויייהיו  הוצר� למנות ג� את ישראל לידע א� יש בה� כחשבו� הזה ש�כל ע

   )כלי יקר(        .    כאחד מצבא המרו�להיותראוי שיהיה כל אחד שבמני� " כל יוצא צבא"ולכ� הוזכר 
  

  )יח' במדבר א(" ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני"
באחד לחדש "דיבר אל משה ' שהרי ה, מצות הש�קיו�  משה רבינו בו שלזריזותאת זכיר הכתוב בא לציי� שבחו ולה

המני� לא מנ� א. קח את הנשיאי� והקהיל כל העדה והתחיל לפקוד אות�ביו� ל ובו )א' במדבר א( " בשנה השניתהשני
את  א� לא, המני�את המקו� שבו נער� להודיע , )יט' במדבר א(" ויפקד� במדבר סיני" חזר ואמר �ולכ, נשל� ביו� אחד

  )�"רמב(                       .היו� מכיו� שהמני� לא נער� ביו� אחד
  

  ) יז'במדבר ב(" וכאשר יחנו כן יסע "
אול� בשעה שה� מטלטלי� בדרכי� ומתרחקי� , ישנ� אנשי� שבעוד� בבית� מדקדקי� ה� בקלה כבחמורה

, "כאשר יחנו" :וריה� מתחילי� ה� לזלזל במצוות ומשני� מאורח חייה� הקבוע ומרמזת לנו התורה כא�גממקו� מ
  )רבי נפתלי מרופשי�(     . �במסעותי ג להתנה� עלי�כ, " יסעו�כ", �ה שאתה נוהג כשאתה חונה בביתגבאותה הנה

  

  )מאוצרינו הישן (' פרק ו- הגיגים מפרקי אבות 
  

  ) 'א ("צדיק חסיד ישר ונאמן "
הוא מדרגה גדולה יותר " חסיד. "הסדר במשנה הוא שונה והפו� מ� הסדר המקובל אצלנו, כפי שאנו רואי� 

   )ריסקבר מב ערבי יוש(          . הוד יותר גבו ע%" 'נאמ�"ו, ד יותר גדולו ע%" ישר", "צדיק"מ
  

  ) 'ב(" ונה של תורהבאוי להם לבריות מעל" 
מאור "ו" 'רב� של כל בני הגולה"ו, "גאוני�"הול� מספר� של הופי כ� גדל  וא$ על, � ליו�ועטת מימהתורה מת 

  )רבי משה פוליאק(                    . י השמי� לרובביש לנו ככוכ" הגולה
מעיה בד בהיות� שרויי� ותורה שה� למדו מפי המלא� עב %" ותורת� בתו� מעי"ב� הזה זמבי� יוצאי� בדי� רהוי 

   )אייזיל מסלוני� יבר(                        .הורת� של אמ�
  

  ) 'ב(" לא מי שעוסק בתלמוד תורהאשאין לך בן חורין " 
 �כי , שהרי די� הוא, הדורנענשי� הצדיקי� על פשעי , "בישועות יעק"על ב,  אורנשטיי�בי יעקבהיה אומר ר, לפיכ

  ". י חורי�נדי� במקו� שיש בבעואי� נפרעי� מנכסי� מש"
  

  ) 'ד(" כך היא דרכה של תורה "
השיב , "יבר בוודאי" ?"באמת רוצה אתה ללמוד": היבישבי� ללמוד 'לוזוא לוב שד שאל פע� אבר� אחב"הנצי

.  אמר האבר�"בוודאי, בוודאי ".ב"שאלו הנציחזר ו? "להיות מתמיד רוצה אתה". "בוודאי", הבחור מופתע במקצת
והצעיר עמד   ?"וכיצד הוא חייב להתנהג מה חייב מתמיד לעשות ", ב"צינשאל אותו שוב ה, "אבל הא� אתה יודע"

  ". וללמוד בזמ� זמ�בלישו� , ייב לאכול בזמ�ח", ב"אמר הנצי, "מתמיד". ולא היה יודע מה ישיב
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