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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ז' במדבר ה("  את אשמווהשיבוהתודו את חטאתם אשר עשו "

אור אור אור אור "מסביר ה, "והשיב", לשו� יחידבלדבר ואחר כ� עובר , "אשר עשו" "והתודו", הכתוב מתחיל בלשו� רבי�
מה שאי� , כול� צריכי� להתוודות על חטאת�, וי בכ� שהוידוי על החטא שווה אצל כול�הקדוש את השינ" החיי�החיי�החיי�החיי�

יש והאש� , "עולה ויורד"שהאש� , פרשת ויקראכפי שראינו ב,  אצל כל האנשי�שוהשהוא אינו  ,האש�לגבי כ� 
: לכ� נאמר, וטאהכל תו� התחשבות במצבו הכלכלי של הח, הוא שעירת עיזי� או שתי תורי� או אפילו מנחת סולת

  . בלשו� יחיד שהאש� הוא שונה מחוטא אחד לחוטא אחר" והשיב את אשמו"
  

  ) יז'הבמדבר (" ונתן אל המים... ומן העפר... ולקח הכהן מים"
לפי הכתוב אנו רואי� שלצור� בדיקת הסוטה לוקח הכה� מי� בכלי חרש ומוסי� עפר מקרקע המשכ� ובמי� אלו 

, מי� מדוע צריכי� )ב"ה' סוטה ב(ונשאלה על כ� השאלה בתלמוד הירושלמי , ות בקל�הוא מוחה את האלות הכתוב
, כתבה, היא הולכתאליו מקו� שמרמז על ה, עפר. הבאממנו מקו� מרמז על ה, מי�: והתשובה ש� היא? עפר וכתב

� המגני� מפני שלושה דברי� הללו מרמזי� לאישה על שלושת הדברי. לפני מי היא עתידה לית� די� וחשבו�מרמז 
עקביה ב� מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברי� ואי� אתה בא ": )פרק ג משנה א(אבות מסכת בכפי שראינו , החטא

  )מש� חכמה(               ". ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�, ולא� אתה הול�, דע מאי� באת, לידי עבירה
  

   )אי' במדבר ו(" ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה"
 חטאו של הנזיר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי ? על מה הוא צרי� לכפר? מדוע על הנזיר להביא קרב� חטאת: השאלה הנשאלת היא

אל חיי היו� יו� ואל ' שהרי עתה הוא יורד מקדושה גבוהה ומעבודת ה. הוא בעצ� זה שהוא מסיי� את הנזירות
שאמר פי כ, "יוקל$כל ימיו נזיר וקדוש לאוראוי היה לו שיזיר לעול� ויעמוד : "����""""הרמבהרמבהרמבהרמבואומר , תאוות החולי�

עוד ו, לנביאאת הנזיר השוה הכתוב אנו רואי� ש, )עמוס ב יא(" ואקי� מבניכ� לנביאי� ומבחוריכ� לנזירי�" :הנביא
  .שובו להטמא בתאוות העול�על  ,כפרההנזיר צרי� על כ�  ו)ח' במדבר ו(" 'כל ימי נזרו קדוש הוא לה: "אומר הכתוב

  

 כי אילו היה איש ת� וישר מכלכל דבריו במשפט ,לכ� נקרא הנזיר חוטא: "הול� בדר� אחרת ומסביר" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
צטר� זה שהוא ה ומ," על ידו להתנהג בפרישות ובהרחקת המותרות בלא נדריעכב כי מי ,לא היה צרי� לנדור ולהזיר

כדי קופ% ונשבע תמודד נגד היצר ולכ� נו מסוגל להיודע בעצמו שאיחלש באופיו והוא מראה שבנזירות זה חייב להת
היות שעקב הנדר גדל פיתוי , מיותרגר� לעצמו צער שהוא נאל% לנדור הוא  ובזה ,עהרר  היצכנגדלחייב את עצמו 

: פסוקהמ )נדרי� עז(בגמרא  ומטע� זה נקרא כל נודר חוטא כמו שלמדו ,"כי כל דבר הנדור יצרו תוקפו ביותר", היצר
  .  בעצמועהרר היצאת  לפי שמגרה )דברי� כג כג( " חטאב�א יהיה וכי תחדל לנדור ל"
  

  )כד' במדבר ו(" וישמרך'  היברכך"
י אפשרינושאה מבטיח ליהודי דבר "הקב. שמירהתבוא ג� ע� הברכה , "וישמר�", תוספת ורבוי טובה, "'יברכ� ה"

יהאהעושר שלדאוג ל אי� בו כח שיש כח בידו להעשיר את האד� אבשמל� בשר וד� למרות  ,מל� בשר וד� לאצ
הזמינו המל� , יושב ברומימל�  וההמל� בשר וד� שיש לו אוהב בסורימשל לל "זמביאי� על כ� חו, נשמר בידו

 עליו לסטי� ונטלו כל נפלוא� בדר� , ויצא לדר�הטעינ� על החמורי� , המל� לאהובו מתנות גדולותנת� , אליו ובא
, ה אינו כ�"אצל הקב, א�.  בדר�א יכול לשמרו מ� הלסטי�ל� למהשראינו . צלומה שנת� לו המל� וכל מה שהיה א

  )רבינו בחיי(                       ". וישמר�"א� ג� דואג ל, "יברכ�", הוא מבטיח
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ב-א' במדבר ד("  בני קהתאשרנשא את . אל משה ואל אהרון לאמר' וידבר ה"
המעניי� הוא שג� . 176מני� פסוקיה הוא , דול ביותר של פסוקי�בתורה בעלת המספר הג היא הפרשה "נשא"פרשת  

מסכת בבא ,  וג� בתלמוד המסכת הגדולה ביותר.�וקיספ 176הוא בעל ', תהלי� קיט, בכתובי� הפרק הארו� ביותר
חלה ברב השני� בסביבות " נשא"את אורכה של הפרשה מסבירי� בעובדה ששבת פרשת  . דפי�176מכילה , בתרא

ושמיד לאחר קבלת התורה אנו יושבי� , ובזה רוצי� להראות את חביבות התורה בעינינו, חג מת� תורה, עותחג השבו
   )עיטורי תורהלפי (                         . והוגי� בה ארוכות

  

   )כו' במדבר ד(" דוועבם העשה ליאת כל אשר "
, פע� ישיב שהוא טרוד בפרנסתו, לא יחסרו תירוציו, 'הת עבודבתורה ובלימוד  ממעט אמדוע הוכאשר האד� נשאל 

כל אשר "אומרת שלמרות ' � דרישת הא, והפרעות או שאר מיני מטרדי� ,מבעיות בריאותרד טשמופע� אחרת יאמר 
. "דובוע"יקיי� האד� את בכל זאת , רדות וסבלט, צרות, בוראכל מה שלא יעשה לה� בשליחות הש, "יעשה לה�

  )לוני�סרבי שמואל מ(             . ג� במצב הזה' הבוד את עויב לוהוא עדיי� מח
  

  )כז' במדבר ה(" וצבתה בטנה ונפלה ירכה...  באישהמעלנטמאה ותמעל  והיתה אם"
של אחת האחיות בעלה לה אחת קינא פע� . והיו גרות כל אחת בעיר אחרת. ומעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לז

לקח אותה הבעל לירושלי� על מנת . עברה על דבריו והתיחדה עמושה אוה, מפני איש פלוני שלא תתייחד עמו
 אמרה ,ותיאחו הכשנפגש. גרה אחותהבה לירושלי� עברו דר� העיר שבדרכ� ,  היאלראות א� טהורהלהשקותה וכ� 

 מה תואיני יודע. המי� המאררי�את  ורוצה להביאני לירושלי� ולהשקות אותי ליבעלי קינא , אחותיל� דעי : לה
שארי כא� ואני אעלה ה, אל תיראי: אמרה לה אחותה. וחטאתי לבעלי, איני טהורה מכיו� שלמע� האמת לעשות

לבשה האחות את בגדי . יוכשטהורה אנמפני , לי כל רעגרמו  י  ובודאי לא, המי�את לירושלי� במקומ� ואשתה 
יצאה אחותה וקיבלה פניה , הבית לחזרהכאשר . ולא אירע לה שו� נזק. אחותה והלכה לירושלי� ושתתה את המי�

בשעה שנשקו א� . בשמחה גדולה וחיבקה אותה ונשקה אותה על הטובה שעשתה לה שהצילה אותה מ� המוות
לא יועילו שו� ללמדנו ש. בגופה ומתה מידפעפע הריח ו, של אחותההרגישה החוטאת בריח פיה , זו את זוהאחיות 

  ")מע� לועז"לפי ילקוט (                         .ולמלט את נפשעל מנת תחבולות שיעשה הרשע 
  

  )יא' במדבר ז( ״נםברק יקריבו אתנשיא אחד ליום נשיא אחד ליום "
מד ועשנבחר הוא השבט הש למרות ,שבט לויהמעניי� הוא שבי� השבטי� שהשתתפו בחנוכת המזבח לא רואי� את 

אלא ? הקרבנות כשאר השבטי� השתת� בהקרבתלא  בחנוכת המזבח ונשיאו לא נכללהשבט מדוע . 'לפני ה שרתמו
� וכלי זהב סכ נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי דבר "וקסעל הפשבמדרש מובא 

 הותר ,הקשה גמול על העבודהכאשר , מצרי�בשעבוד מהבלו סשאלה  ,בני ישראללדווקא שהציווי היה " ושמלות
, לא היו כלולי� בשעבודבני לוי היו בכלל ההיתר היות שלא � שבט לוי א. בזה � וכליסמהמצרי� כלי כ לוטללה� 
בחנוכת המזבח היות ש,  א� כ�.משו� גזלזה היה בומבחינת� והזהב  �ס לא היו רשאי� ליהנות מכלי הכ�ולכ

, עניי� היובני לוי כ� ש, לעשות כ� לא היה יכול שבט לוי, וכ� זהב �סמזרק כ, �סכ נצטווה כל נשיא להביא קערת
  )שער בת רבי�(                . לכ� לא השתתפו שבט לוי ונשיא� בכלל השבטי� לצור� חנוכת המזבח

  

  ) כו'ובמדבר ( ם״ו שלךישם לו״
 בזה ."שלו�"ואומרי� שנפגשי� שני יהודי� מסביר את המנהג ללחו% ידי� בזמ� , "ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חי"ה, רבינו יוס� חיי�

אלא " שלו�... ישא... יאר ...יברכ�", �כהניהברכת כל רוצה לברכו בהוא היה  שיהודי פוגש את חברואשר כ בעצ�ש
היות , משתמשי� בלחיצת הידולכ�  .ברחובמקרית פגישה עבור כל  ,חמש עשרה תיבות, ארוכהזו מעט שברכה 

, �של ברכת כהני מילי� הראשונותהארבע עשרה כנגד  וה� ,עשר פרקי� ארבעהנ� כ� היד ישחמש האצבעות שבבש
  . מוסיפי� בקול�המילה האחרונה (שלו�(ת או
  

  )פט' במדבר ז(" וישמע משה את הקול מדבר אליו"
        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ר כבודו של מעלה לומר כ� מדבר בינו לבי� עצמו ומשה שומע מאליור כבודו של מעלה לומר כ� מדבר בינו לבי� עצמו ומשה שומע מאליור כבודו של מעלה לומר כ� מדבר בינו לבי� עצמו ומשה שומע מאליור כבודו של מעלה לומר כ� מדבר בינו לבי� עצמו ומשה שומע מאליודֵ+דֵ+דֵ+דֵ+תְתְתְְתכמו ִמכמו ִמכמו ִמכמו ִמ    $$$$    ררררמדֵ+מדֵ+מדֵ+מדֵ+""""

 , כביכול,שדיברמה למד מאלא ג� , בפירוש' אמר השמה לא רק את משה למד י על הפסוק בא ללמדנו ש"רש
את להבי� עד שיגיע , חכמי�ובדברי ה'  הילהתעמק בדברעל האד� שומזה עלינו ללמוד . בינו לבי� עצמוה "קבה

 )רבי משה פיינשטיי�(                 .ג� בדברי� שאינ� נאמרי� במפורש, אמיתה של תורה
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