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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )ב' במדבר ח("  את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרותבהעלתך"

 אהר� חנוכת הנשיאי� חלשה אז דעתו שלא  אהר� חנוכת הנשיאי� חלשה אז דעתו שלא  אהר� חנוכת הנשיאי� חלשה אז דעתו שלא  אהר� חנוכת הנשיאי� חלשה אז דעתו שלא שכשראהשכשראהשכשראהשכשראה לפי  לפי  לפי  לפי ????למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�
 משלה� שאתה מדליק ומטיב את  משלה� שאתה מדליק ומטיב את  משלה� שאתה מדליק ומטיב את  משלה� שאתה מדליק ומטיב את גדולהגדולהגדולהגדולה חיי� של�  חיי� של�  חיי� של�  חיי� של� ::::הההה"""" אמר לו הקב אמר לו הקב אמר לו הקב אמר לו הקב.... לא הוא ולא שבטו לא הוא ולא שבטו לא הוא ולא שבטו לא הוא ולא שבטו בחנוכה בחנוכה בחנוכה בחנוכהעמה�עמה�עמה�עמה�היה היה היה היה 

        )))) לפי המדרש לפי המדרש לפי המדרש לפי המדרשיייי""""רשרשרשרש ( ( ( (הנרותהנרותהנרותהנרות
� נחהרי יש ענייני� אחרי� שיכול היה ל, בהדלקת הנרותה את אהרו� " לא ברור מדוע מנח� הקב����""""לרמבלרמבלרמבלרמב

 'דברי� לג( "�ישימו קטורה באפ" אותו הכתוב בזה שבחכבר ש, ערבבבקר ובקטורת אותו בה� כגו� הקטרת ה

רק הוא ו בעבודת יו� הכפורי� שאינה כשרה אלא בו אפילו וא, �חביתיהומנחת  הקרבנותהקרבת ב וא, )י
משרתי ה� שבטו כל ו, לשרתו ולבר� בשמו'  העומד בהיכלש' שהוא קדוש העצ� זה ו, נכנס לפני ולפני�

כה וחננורה אלא בהדלקת נרות  מגיע למסקנה שאי� מדובר דווקא בהדלקת הנרות במ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלכ� . ל#אה
ראיתי "� "ומביא ממגילת סתרי� להר. �חשמונאיעל ידי הלומר כ, אהר�בניו של שהיתה בבית שני על ידי 

ה למשה דבר אל אהר� " אמר לו הקב...במדרש כיו� שהקריבו שני� עשר שבטי� ולא הקריב שבט לוי
ה בה לישראל על ידי בני� נסי� ותשועה יש חנכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עוש, ואמרת אליו

 ".  ולפיכ� הסמי� פרשה זו לפרשת חנכת המזבח, כת בני חשמונאיווהיא חנ, כה שקרויה על שמ�ווחנ
 

  ) ב'חבמדבר ( "ורה יאירו שבעת הנרותנרות אל מול פני המנבהעלותך את ה" 
 מול אל", כשתדליק את שש הנרות, "רות את הנבהעלת�: "ונעל הפסוק שלפני" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מעניי� לראות את פירוש ה

 שבעת יאירו",  כל אחד מהששה נרות אל הקנה האמצעי אזשלהבת שהוא הקנה האמצעי וזה כשתפנה "פני המנורה
 אל אור ופונה� מכוו� י� ואור השמאליי שיורו היות אור הימנילישראלכל השבעה יאירו וישפיעו אור עליו� , "הנרות

 ,העוסקי� בחיי עול�שהנרות הימניי� ה� כנגד  ומסביר" ספורנוספורנוספורנוספורנו"וממשי� ה" נורההקנה האמצעי שהוא עיקר המ
אור� ימי� "לפי הנאמר , עול הפרנסההכוונה ל,  בחיי שעההעוסקי� ה� כנגד י�ישמאלנרות הוה, עול התורהכלומר 

כלומר שכוונת שני הצדדי� , וצרי� ששני הצדדי� יכוונו את אור� לנר האמצעי, "בימינה ובשמאלה עושר וכבוד
 הע�ויענו כל " שקבלו עליה� כאשר אמרו פיו כי יחדשמווירוממו את , ל יתבר�# הארצו�קיי� את לוהיא , זהההיה ת

  . יתבר� ורצונונתוו כושל� תוכולנואמצעות בש שכוונת� היתה "נעשה' ו ויאמרו כל אשר דבר הייחד
 

 )כט' במדבר י( " אתנו והטבנו לךלכה"
 עמה� בהבטחה ראשונה מה הוסי$ לו משה כשאמר לו שנית כתללמאחר שלא נתרצה יתרו  :המפרשי�שואלי� 

טובה גופנית  משה ליתרו תחילה הבטיחשב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה ?" והטבנו ל�עמנו 'והיה הטוב אשר ייטיב ה"
 והיה לת וש� ול� אל ארצשיאמר ו ,לקבליתרו רצה הבטחה כזו לא  ',הבה את ש�  ולא הזכיר "והטבנו ל�"באמרו 

פי  כ, שיהיה מכלל הסנהדרי� שנקראו עיני העדה, רוחניתבטובהמשה  הבטיחו �כמר אחלרק ו. ותר יטובה רבה
כי ו, בטובה רוחנית' הש� את הזכיר כא� כבר  " עמנו'והיה הטוב אשר ייטיב ה "עוד ואמר "והיית לנו לעיני� "שאמר
 .)סנהדרי� קו(" זכו וישבו בלשכת הגזיתשמבני יתרו "ל "זלהבטחה זו נעתר יתרו וכפי שאמרו ח , עליורוחו את 'ית� ה

 

 )יט' במדבר ח( "ני ישראל אל הקודשבגשת בני ישראל נגף בבולא יהיה "
, זה קורה רק לאחר שקורה לו, לצערנו? נעשה ירא שמי�חוזר הוא בתשובה ומתי ? יהודי אל הקודשניגש מתי 

 " בגשת בני ישראל אל הקודש,ישראל נג$%לא יהיה בבני ש: לכ� בקשתנו ומשאלתנו היא .אסו� או מחלה, חלילה
 )ביקו'זי מאיר מדבר(      .נחתשלוה ואלא מתו� , לא מתו� צערו, מת נג$חלא מא�  ,אל הקודש יהודיה בואשי, כלומר
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )ו' במדבר ט("  אשר היו טמאים אנשיםויהי"
הבי� מה צרי� לו. לשו� רבי�, "אנשי�"ואחר כ� נאמר , לשו� יחיד, "ויהי"לשו� הפסוק אינה מובנת בתחילה נאמר 

לנו הכתוב אחר שהודיע הרי  "ולא יכלו לעשות הפסח"לא ברור מדוע אומר לנו הכתוב , בנוס$. הסיבה לשינוי זה
הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה, אלא? מדי� הטומאה שבה�" לא יכלו לעשות הפסח" ברור לנו ש טמאי�שהיו

יזהר שלא יבואו להאות� האנשי� מ� הראוי היה ל� לכ, שמכיו� שהציווי לעשות הפסח נאמר כבר בראש חודש ניס�
 חששוולא , ונטמאו' תבא הסברא להטיל בה� דופי אשר לא שמרו את מצות ה"ועכשיו שנטמאו , מטומאהלידי 

מת שלא היה ביד� כאומר שמדובר בטומאה אחת מסוי" ויהי"לכ� בא הכתוב ואומר בלשו� יחיד , "למצות פסח
 ובי� לרבי , בי� לרבי יוסי שאומר שאות� האנשי� היו נושאי ארונו של יוס$,להישמר ממנה ובעל כרח� נטמאו

 )סוכה כה(.עקיבא שאומר שטמאי מת מצוה היו
 

 )ז-ט׳ ובמדבר ( "מה נגרעל... ויקרבו לפני משה... ויהי אנשים"
מצות ) 365(%ה סולש, מצוות עשה כנגד רמ%ח אבריו של אד�) 248(מצוות שבתורה מחולקות לרמ%ח ה) 613(תרי%ג 

י עשיית המצוה המתאימה ל ידמותו עבר בא על תיקונו ושלישכל א,  נית� להבי�מכא�. שס%ה גידיו לא תעשה כנגד
כי כל אחד מאבריה� הרגיש בצור� לתק� את , ווטצנ מבלי שהתורה תלקיי� אהקדושי� וכ� ידעו האבות , לו

א� אנחנו באמת פטורי� מלעשות את , �ההאנשי� ה וזאת היתה טענת. מותו בעשיית המצוה המכוונת כנגדושל
שכ� התורה הקדושה לא פטרה , ואכ� צדקו בטענת� ?למה אנחנו מרגישי� שהננו חסרי� מצוה זו, הפסח למה נגרע

 )בני יששכר(                        .כי� היו לעשות פסח שניוצרי, אות� לגמרי
 

 )לא' במדבר י("  לנו לעיניםוהייתכי על כן ידעת חנותנו במדבר "
 על פי הענ� והואבמדבר ישראל היו נוסעי�  הלוא רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייומקשה  .להורות לנו הדר�, כלומר " לנו לעיני�והיית"

היה צרי� את יתרו במחיצתו משה  שאאל?  כמורה דר� צור� היה ביתרוהאיז, א� כ� ,הדר�את מורה לה� זה שהיה 
שעשה  והמופתי� הגדולי� האותותאת  ,"והיית לנו לעיני�", ובעיניה מה שראעל ד בפני האומות יעעל מנת שי

 . כנס תחת כנפי השכינהבואו להייראו ויקחו מוסר ויכדי שכול� , ה"הקב
 

  )וט 'יאבמדבר (" איש מזקני ישראל אל משה אספה לי שבעים ' ויאמר ה" 
 התשובאיזו וכי ? ה למשה לאסו$ שבעי� זקני�"הע� מתלונ� שהוא רוצה בשר וכתשובה אומר הקב, לא ברור 

ובוכי� בשר שאי� לה� � מתאונני� עשהה שזה "הקבידע  אלא ?הזקני�שבעי� באסיפת יש  לטענה שאי� לה� בשר
אסו$ ביקש ממשה ולכ� . תולע� ישראל רוחנילה�  השחסר מזה ,עצ� ב,כל זה נובע, רה לה�סגשמיות שחהעל 

 נגושישבעו ויתעכדי ת� לה� מזו� רוחני , כלומר, ח שעליה� על בני ישראלו מ� הרואציליש מזקני הע� וישבעי� א
 )  הירשאל רפו�שמש' ר(                      . "רבש לנו נהת"ויבקשו  לא יצעקו זוא' הוב טמ

 

 )כח' במדבר יא(" כלאםאדני משה "
. יושב לבדו כמו בבית כלאה ֶדהמנ-ש, לשו� נידויהיא מ" כלא�"מסביר שהכוונה בדבריו של יהושע " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

של  ולכבודה אות� שהרי מנדי� ֶדעצמו יָניהושע היה שהראוי על יהושע ואומר שמ� " מש� חכמה"א� מקשה ה
א� התלמיד , כלומר, "ה לגדול ממנוֶדה לתלמיד אינו מנ-ֶדמנ-ה"שבכללי הנידוי נאמר ש, אלא. משההלא הוא , הרב

ה והוא חייב לנהוג נידוי ֶדהנידוי תופס רק למי שקט� מהתלמיד המָנ, ה את מי שביזה את רבוֶדמקנא לכבוד רבו ומָנ
, מידד את אלדד והֶדא� היה יהושע מָנלכ� ו. הֶדה אינו חייב לנהוג נידוי במנ-ֶדא� מי שגדול מהתלמיד המָנ, הֶדבמנ-

חייבי� לומר שלמד משהו ג� , "משרת משה מבחוריו"היה מכיו� שיהושע ו. מי שגדול מיהושעי� לִדלא היו מנ-� ה
ה את אלדד ומידד לא תצא כל ֶדשא� יָנ, לכ� הבי�, החשיב עצמו קט� ביחס לכלל ישראלו, ממדת הענוה של משה

  ." כלא�#אדוני משה : "לכ� אמר. נול ישראל גדולי� ממשכהיתה ודעתו ,  לגדולי� ממנותפוסכי לא י, י1תועלת מנד-
 

 )יב' במדבר ח(" םד חטאת ואת האחד עולה לה׳ לכפר על הלויחועשה את הא"
? %לכפר על הלוי�%על איזה חטא צריכי� הלוי� כפרה עד שהיו צריכי� להביא קרב� חטאת וקרב� עולה 

נו אמצ לאשהרי , שבו השתתפו שמעו� ולוי אחי דינה, כ� שו�כפר על עושהקרבנות באו לנראה  רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�לפי 
מצות קיימו את לבד�  ,בני לוי ,במצרי� ה�ג� בהיות� כי ,  אחרו�לוי עובני אצל לאור� כל ההיסטוריה 

%ויאספו אליו : שנאמר, השתתפולא הלוי� ובחטא העגל , )ט' גדברי� ל(" ו%וברית� ינצור: העיד עליה� משהש ,מילהה
  .)חכ' בראשית לד( קחו שני בני יעקב שמעו� ולוי%וי%:  נאמרבמעשה שכ� רק, )וכ' שמות לב(כל בני לוי% 
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