
 
ָ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
 )יא' כהבמדבר ("  בן אהרן הכהן בן אלעזרפינחס"

לבי�  ישראלבי� להשלי� נראה שבזה רוצה הכתוב , אלא? נחס עד אהרו� הכה�י את פליחסהכתוב הוצר� מדוע 
את ' ויגו� ה: "ככתוב, נפילה גדולה מישראלבגלל אהרו� שעשה את העגל נגרמה , שלכאורה,  הכה� מאחר�ואהר

נפש את ופדה , שהוא מצאצאיו ,נחסיעמד פוהנה כעת , ) לה'שמות לב("  עשה אהר�אשרל הע� על אשר עשו את העג
  )אור החיי�(. עד אהר�הכתוב יחסו כ� ל, "ולא כליתי את בני ישראל: "אמרוהציל� מכליה שנכל ישראל 

 

 )יא' כהבמדבר ("  את קנאתי בתוכםבקנאו"
להיות כה קידוש הש� צריפעולה של כל ש" קנאתי בה� "ולא נאמר" בתוכ�בתוכ�בתוכ�בתוכ�קנאתי "לומד מזה שנאמר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

נחס מתו� י פויק�: "נאמר�  ולכ) לב'ויקרא כב( " בני ישראלבתו�בתו�בתו�בתו�ונקדשתי : "כתובשו  בני ישראל דווקא וכמבתו�בתו�בתו�בתו�
 יפל ע� נפשו על קידוש הש� אאת נחס שהיה מוסר ישבחו של פהכתוב את ודיע לנו שבו מ ) ז'כהבמדבר ( "העדה

   .' וקידש את הש� נפשו בכפוובכל זאת זמרי ו של קרובישנמצאי� ש�  מפני מסוכ� ו�מקשזהו העדה שהיה בתו� 
 

 )יב' כהבמדבר ( " נותן לו את בריתי שלוםהנני"
, "נחס הוא אליהויפ"שידוע הוא ש, נחס מרמזת על אליהו הנביאי מציי� שברית השלו� המובטחת לפרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

שהוא מצד " אליהו"שילוב זה מרומז ג� בשמו . ילוב של מידת הדי� ע� מידת הרחמי�והברית המובטחת היא ש
כלול מכח הדי� " אליהו"לכ� ו, השלו�הרחמי� ושהוא מידת " ו$ה$י", ומצד שני, מידת הדי� והברית, "ל$א", אחד

  וחמישיה�מל�של אחזיה ההחמשי� י שראת העניש � ראינו שאליהו ולכ. "בריתי שלו�"וזהו ,  יחדיווהרחמי�
 .מכח הרחמי� )כב' מלכי� א יז(את בנה של האלמנה החיה ג� ו, מכח הדי� )י' מלכי� ב א(
 

 )ט' כובמדבר ( "'ה  בהצתם עלקרחאהרן בעדת  משה ועל קריאי העדה אשר הצו על  דתן ואבירםהוא"
ו חושבי� שדת� ואביר� וכי היינ, מדוע מארי� הכתוב בתאור מעשיה� של דת� ואביר� מחלוקתו של קורח ועדתו

כפי , היה כל הכתוב להתעל� מה� ולא להזכיר� כלל? המוזכרי� כא� ה� אחרי� מאות� שהשתתפו במחלוקת קורח
שהכתוב בא  , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה. שלא מזכיר את שאר המשפחות שהשתתפו במחלוקת קורח ומתו

 ונגד משה אלא ה� היו היוזמי� והממריצי� של 'ללמדנו שדת� ואביר� לא רק השתתפו המחלוקת קורח נגד ה
 ".הנעשהלפרס� הרשעי� שה� סיבה לרשע ' כי יחפו% ה", המחלוקת הזו

 

ארבעה וששים אלף וארבע ... אלה בני דן, חמשה וארבעים אלף ושש מאות...  בני בנימיןהלא" 
  )מג-אמ' כובמדבר ( " מאות

אי� חכמה ואי� "ה ומאיתו יתבר� הכל וש"א בהשגחתו של הקבמפסוק זה נית� ללמוד שכל דבר שמתרחש בעול� הו
והיינו . חרשהיה ג� ו, חושי�, יחידב� רק היה ואילו לד� , לבנימי� היו עשרה בני�כי הלוא ידוע ש. "'עצה לנגד ה

יי� אבל במנ, א� מפתיע, מצפי� שבמניי� הצאצאי� יהיה מניינ� של בני בנימי� גדול מאוד ביחס למניינ� של בני ד�
הוא , אד� מסוי�חפ% ב' הא�  שי�מדולאנו מכא� . יותר משבט בנימי�הרבה  תויסיוה באוכלבשבט ד� מרורואי� ש

 ,לעושר ונכסי�� הוא הדבר ביחס וכ. שיש לו עשרה בני�אד� אחר ב� אחד יותר מלמרות שיש לו רק יכול להצליח 
  )חפ% חיי�ה(. 'עושה ה זה וג� את זה את.  ועצובולהיפ� יש עשיר מסכ�. יש עני ומצליח ושמח בחלקו
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )מו' כובמדבר ( "ושם בת אשר שרח"
    ))))אונקלוסאונקלוסאונקלוסאונקלוסתרגו� תרגו� תרגו� תרגו� ((((    """"ושו� בת אתת אשר סרחושו� בת אתת אשר סרחושו� בת אתת אשר סרחושו� בת אתת אשר סרח""""

לשרח הכתוב מזכיר את שרח בת אשר משו� שהיה ש, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר ? את שרח בת אשרבמיוחד מדוע מציי� הכתוב 
ולכ� מוסי� , כפי שהיו בנות צלפחד, )נג' ובמדבר כ( "לאלה תחלק האר%"היא בכלל , כלומר, "בת יורשת נחלה"די� של 

לו היתה בת יאכי , בת אישתו, שרח היא ביתו החורגת של אשר, כלומר,  אשר שרחבת אשתבת אשתבת אשתבת אשת וש� לנו תרגו� אונקלוס
שלא  אחרמאיש ,  אשרהיתה בת אשתא משו� שאל, בני� זכרי�שהרי היו לאשר ,  נחלה לא היתה יורשת,אשר עצמו

 'בראשית מו( "ושרח אחות�"שאמר הכתוב טע� זה מסביר ג� את הו.  שרחלבתושל אביה ה נחלתו עיגה, ני� לו בוהי

לומר כי , "ובת אשר"ולא אמר " וש� בת אשר שרח"ולכ� אמר . לא בתושל אשר א� היתה אחות בניו שרח כי , )יז
 . היה שמה בת אשר ונקראת שרח

 

 )סב' כובמדבר ( "מבן חודש ומעלהכל זכר , ויהיו פקודיהם שלושה ועשרים אלף"
, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה ?שאר השבטי�מכל מעט במספרו השבט לוי היה מניינו של  מדוע :הקדמוני�לשאלת 

לא ינחלו וידע ששבט לוי , מל�הלגיו� של שהוא ה, שבט לויעל היה צופה ומביט , "לו נתכנו עלילות"ה אשר "שהקב
בני לוי רבי� יהיו א� , לכ�ו.  בתו� שטח�בני ישראלשנתנו לה� מגרש הרק ערי אלא ,  בקרב בני ישראלנחלה

ג� שבט לוי עצמו היה מתלונ� מדוע נגרע חלק� ו. כמוהוורב כבד לכלכל ע� גדול נטל על בני ישראל יפול , �במספר
דאג לכ� . ) יד'יהושע יז( "והמקו� צר לה� לשבת", ברכ� בע� רב'  יוס� שצעקו כי הבבניפי שראינו כ,  משאר השבטי�

 . ג אל�"כרק והיו , אלא ריבוי טבעי בלבד, בחכמתו שבני לוי לא יתרבו כשאר השבטי� בדר� ניסיתהבורא 
 

 )יז' כזבמדבר ("  ואשר יביאםיוציאםיצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר  אשר"

תפקיד המנהיג הוא להעלות את הע� ,  ההמוני�הול� לפי רוחולא מנהיג ש ,שהול� לפני הע�הוא זה יתי מנהיג אמ
המתארת את הסימני� במצב האומה המרמזי� המשנה מפרש את  סלנטסלנטסלנטסלנטממממרבי ישראל רבי ישראל רבי ישראל רבי ישראל  וכמו שהיה .�ליהאת רדלולא 

כאשר הכוונה  ,"הכלב כפני דורה פני:" ואחד מ� הסימני� הוא)טז' ט סוטה(..." אבעקבות משיח: "על ביאת המשיח
% ורלהכלב הוא של  וטבעשידוע כי , הוא למנהיגי הע� בעת ההיא אשר ינהיגו את הע� כמו הכלב" פני הדור"ב

פרשת צומת מגיע הכלב ל כאשרשאלא , כ� שלכאורה נראה שהכלב מנהיג את בעליו, יולפני בעל תמיד בראש
כ� יהיה בדור ,  ולש� הוא הול�י� ללכתילאיזה כיוו� בעליו מעונלראות  הוא מחזיר את ראשו לאחור כדי, דרכי�

 בראש י�לכיראה שה� הולמראית עי� , היינו מנהיגי הדורד" פני הדור" ,"אבעקבות משיח", שלפני ביאת המשיח
  ).שורתעל ידי סקרי� והתק(. היא שה� יונהגו על ידי הע� ויפעלו לפי רצו� הע� מ� הרחובאמת � הא,  ומובילי� אותוהע�

 

 ) כ' כזבמדבר ( "ונתת מהודך עליו"

אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה בושה     ,,,,פני יהושע כפני לבנהפני יהושע כפני לבנהפני יהושע כפני לבנהפני יהושע כפני לבנה    ,,,,פני משה כפני חמהפני משה כפני חמהפני משה כפני חמהפני משה כפני חמה: : : : זקני� שבאותו דור אמרוזקני� שבאותו דור אמרוזקני� שבאותו דור אמרוזקני� שבאותו דור אמרו, , , , ����מהוד� ולא כל הודמהוד� ולא כל הודמהוד� ולא כל הודמהוד� ולא כל הוד    """"
    . . . . ))))בבא בתרא עהבבא בתרא עהבבא בתרא עהבבא בתרא עה((((    """"ואוי לה לאותה כלימהואוי לה לאותה כלימהואוי לה לאותה כלימהואוי לה לאותה כלימה

משה שמחלי� את נהיג מהזכה להיות יהושע ש, במדרשנאמר ,  אלא?זקני�בוכי� הה כלימה איזבושה ומעל איזו 
היה מסדר את ש, עודו, )כח' במדבר יא(" ויהושע ב� נו� משרת משה": שעליו נאמר, שהיה משרת משה, בזכות צניעותו

משו� .  )יח' משלי כז(" נוצר תאנה יאכל פריה" :  הכתובתקיי� בולכ� הו, הספסלי� בבית המדרש ופורס את המחצלאות
שי� ייבהיו מתבשעתו ה� , ו יחד בבית המדרשלמדיו בני מחזורו של יהושע ושבעצ� ה, באותו הדורש הזקני� ,כ�

נעשה מנהיג� של שבזכות זה זכה לגדולה ומשראו , כעת,  ואולי אפילו בזו לו בליב�מה שעשה יהושעאת לעשות 
לבושה  להאוי , "אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה: "אמרו לעצמ�, פניו מאירי� כפני לבנהעד שישראל 

  )א"החיד( . תלמידיו של יהושע הנהישגורמת לנו  היאהבושה ה. התביישנו אז לסדר את הספסלי� בבית המדרשש
 

 )ב' כחבמדבר (" לחמי לאשיאת קרבני "
 , הקרבנות�כ, פוגו האד� לנפשבי� לב האד� ומקשר את הלח� סועד כש� ש, אלא? "לח�"מדוע נקרא הקרב� בש� 

 )מש� חכמה(". לח�"הקרבנות לכ� נקראי� , ע� ישראללבי�  'משכ� כבוד הבי�  קשרתפקיד� ל
 

 )ד-ב' כחבמדבר (  "הכבש אחד תעשה בבקר את... 'אשר תקריבו לה...  לי במועדולהקריבתשמרו "
אומר , אלא? "תעשה"סיי� בלשו� יחיד א� מ "תקריבו" ,"תשמרו"תח הכתוב בלשו� רבי� ופמדוע , מעניי� להבי�

רק חלק יחיד בקבוצה יש כל לשכ� ,  ביחדמצוהמקיימי� רבי� הכאשר פילו שאדי� אנו מכ� לומש ,"כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"ה
 :כוונת הכתוב וזו. את המצוה בשלמותהמהקבוצה קיי�  כאילו כל אחד ה"קבנחשב לפני הבכל זאת , המצוהבקיו� 

 הכבש את" ,לכל אחדהדבר יחשב בכל זאת , רהציבוכספי מ, ביחדכולכ� , " תקריבו... לחמיאת קרבני"כאשר ג� 
  )רפוס כתב(  .עשה את כל הכבשלבדו כאילו הוא , "אחד תעשה
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