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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )לט' גבמדבר (" חדש ומעלה שנים ועשרים אלף  מבןזכרכל  ...פקודי הלוים אשר פקד משה כל"

מב� חדש "מנו שלמרות שבני לוי ִנ, השבטי� תוהה על מספר� המועט של בני שבט לוי ביחס לשאר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
איש בלבד עשרי� ושני� אל� בס� הכל  היו ,"מב� עשרי� שנה ומעלה"מנו בניגוד לשאר השבטי� שִנ, "ומעלה

כ� , ) מח'דבמדבר (איש שמנת אלפי� היה בס� הכל שלשי� שנה מניינ� של בני לוי שהיו מעל גיל ו, )לט' ג במדבר(
) פחות מחצי(היה קט� משמעותית עשרי� שנה ומעלה שבהערכה גסה נית� לומר שמני� אלו משבט לוי שהיו בני 

כ� שלא נוכל לטעו�  ,ארו�ת את האשללפני שקבלו את התפקיד � יעדיזאת ו. י� כל השבטי�הקט� ביותר מבשבט מה
ה גדלה יותר כאשר ידוע שמדובר בשבט משרתי תמיהה, �אותמכלה ארו� היתה הת שקדוששמיעוט זה נובע מכ� 

בעבודת א עבדו לבשעבוד מצרי� וה כלול שבט לוי לא הי מערי� שמיעוט אוכלוסי� זה קשור לעובדה ש����""""רמברמברמברמבהההה. 'ה
,  את מספר�כדי למעטשאחת ממטרות שעבוד� בעבודה קשה היתה , כ� שבני שאר השבטי�.  כשאר השבטי�פר�ה

'שמות א( "וכאשר יענו אותו כ� ירבה וכ� יפרו$: "אמרנמצרי� כמו שה של גזרהנגד משקל ה מרבה אות� כ"היה הקב

לא , שלא היו בכלל השעבוד, אבל שבט לוי, "ברי או דבריכ�דנראה דבר מי יקו� "למצרי� ה "הקבביכול אומר כ, )יב
היו פרי� ורבי� כדר�  אלא )ז' שמות א(" ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד"היו ג� בכלל הנס של 

נובעת אולי , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלהערכת , אפשרות נוספת למיעוט זה של בני לוי. כשאר השבטי�היה מספר� לא לכ� והטבע 
ו במגיפה תמעטה� הבאוכלוסי� י� עכשיו מרובהיו מעו� ולמרות שבני ש, ו של יעקב אביה� על שמעו� ולויסכעמ
  . לעשרי� ושני� אל�היה מניינ� לאר$ � כניסתשעת בו
  

ור ש מיעוט אוכלוסי� זה של שבט לוי ק, ולהערכתו,����""""הרמבהרמבהרמבהרמב הקדוש מתייחס ג� הוא לתמיהתו זו של "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
,  עמד עמר�)כב' שמות א(" היאורה תשליכוהו הב� הילודכל " שכאשר גזרו המצרי� ש)סוטה יב(רא ל בגמ"למאמר חז

, אשתו כדי שלא תלד ב� ויצטרכו להשליכו ליאוריוכבד וגרש את  ,שהיה נשיא שבט לוי, אביה� של משה ואהרו�
השתתפו לא מפונקי� כי � ומעונגיזאת משו� שבני לוי היו ו. נשותיה�את וגרשו שבט לוי בני מוהו עשו כל כו

 ועול השעבודואילו בני שאר השבטי� שלגודל , יאורלמושלכי� בשעבוד ולא היו מסוגלי� לראות את בניה� 
ג� שהיו מזלזלי� בעצמ� לילד ולעזוב , ילדיה� מושלכי� ביאוראת הוזל והוקל בעיניה� ובלב� לראות ", העבודה
" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לדעת ה,  וזה"ו מכובדת עליו כשבט לוי עושה כ�פשאשר אי� אד� נכבד שנ,  ובמחילות האר$בשדות

  . באוכלוסיהשל בני לוי מיעוט� לסבר הקדוש הה
  

  )ב' גבמדבר ( "בני אהרן הבכור נדבואלה שמות "
אלא אלא אלא אלא , , , ,  שלו שלו שלו שלובבכורהבבכורהבבכורהבבכורה ואי� נפקותא  ואי� נפקותא  ואי� נפקותא  ואי� נפקותא ))))דדדד' ' ' ' גגגגבמדבר במדבר במדבר במדבר (((( כי נדב מת בלא בני�  כי נדב מת בלא בני�  כי נדב מת בלא בני�  כי נדב מת בלא בני� ,,,, על נדב על נדב על נדב על נדבחוזרחוזרחוזרחוזרק בי� הבכור לנדב לומר שאינו ק בי� הבכור לנדב לומר שאינו ק בי� הבכור לנדב לומר שאינו ק בי� הבכור לנדב לומר שאינו סֵסֵסֵֵסיש ָ&יש ָ&יש ָ&יש ָ&""""

            ))))בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�((((    """"חוזר על אהר� שהוא הבכור למשהחוזר על אהר� שהוא הבכור למשהחוזר על אהר� שהוא הבכור למשהחוזר על אהר� שהוא הבכור למשה
זה ודבר ". אהר� הבכור"וכאילו אמר , "נדב" למילה "בכור" בי� המילה "קֵסָ&"טעמי המקרא יש את הטע� לפי 

ו את לויי� לא הפקיעהשל ות בכורשהכמו ש, שו�מהוא � טעהו. אמרו שאהר� עצמו לא היה במני�שמרמז על מה 
היה שאהר� � הוא אצל כ, � את עצמו שיפקיע,לבכורות הלויי�, ה�די ל: אילו אמר הכתובכ, בכורות בני ישראל

: כמו שביארו, ה כבר ממצרי�תהישל אהרו� וקדושתו . אי� קדש חל על קדשמשו� ש, הבכורותבכור ולא הפקיע את 
  )מש� חכמה(                           .לכ� לא חל עליו פדיו� קדושה, עכשיו אהר� כה�

  . מוד תורה ללממקומוויסע , לכ� יעזוב איש את אביו ואת אמו, 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )א' אבמדבר ("  אל משה במדבר סיני באהל מועד לאמר' הוידבר"
ה דבר אל "שמשמעותו שהקב, ")בבבב"באות (, "אהל מועדבבבב"דבר אל משה ' מדייק מהפסוק שנאמר שה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

הקריאה , כלומר, ")ממממ"באות (, "אהל מועדממממ"קרא אל משה ' שהב ובפרשת ויקרא כתבעוד ש, תו� אוהל מועדבבבבמשה 
שההבדל נעו$ בעובדה שהדיבור בפרשת " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ומסביר ה, חו$ לאהל מועדממממל מועד אל מאהאל משה היתה 

 " כי שכ� עליו הענ�,לא יכל משה לבא אל אהל מועד"ויקרא נאמר כאשר משה היה מחו$ לאוהל מועד מכיו� ש
  . ל הכפורתאהל מועד מעתו� בבבב' מועד ולכ� דבר אליו ההיה משה לבא אל תו� אהל יכול כבר ואילו בפרשתינו 

  

  )ב' במדבר א( "תםולגלוכל זכר לג"
 ל כנגד כמה וכמהושקהוא יש ל� אד� שהרי . הוי זצובמאוד התקשה . ת את ע� ישראלנוה למווכשמשה רבינו נצט

יה ויאיר רווכ� אבישי ב� צ.  מישראלשישי� ריבואנגד כהיה  במשה רבינו עצמו ששקול נואו שמצפכ. אנשי� אחרי�
ואחד כל אחד ערי�  אדע לה�אי: ורבינ שאל משה זאת ו. דוגמאותעוד ו. י�ב הסנהדררוהיו שקולי� כשב� מנשה 
 ני כמוכי כל יהודי חשוב לפ. מנה אות� בכמות בלבד, "ת�ולגלו(לג: ה"ב הקול ענה ? האמיתיערכואת מישראל 

  )א"דחיה(                      !... ואי� ערו� לו. שהוא
  

  )מט' אבמדבר (" וסביב למשכן יחנו"
, על מנת לדמות ככל האפשר את מעמד הר סיני, סביב לאהל מועדיחנו מי� והלוה ש"הקבוה יצ רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילדעת 

ל "עוד למדו חז, הר סיני ארבעה מחנות שכינה ולכל מחנה דגל משלושלפי המדרש ראו בני ישראל במעמד 
ה במעמד " שירדו עשרי� ושני� אל� מלאכי� ללוות את הקב)'תהלי� סח("  אלפי שנא�י� רבותי�קל+רכב א: "מהפסוק
נות ולכ� חנו בני ישראל בארבע מח) וביחד עשרי� ושני� אל�, אלפיי�= אלפי , עשרי� אל�= ריבותי� (, הר סיני

  . מלאכי השרתחנו סביב למשכ� דוגמת  ,עשרי� ושני� אל�שהיה מניינ� , והלויי�, ע� דגלי�

  'ה פרק –הגיגים מפרקי אבות 
  )'כ( "חלוקת קורחמזו , יםמושאינה לשם ש. אימ ושחלוקת הללמזו , יםמחלוקת שהיא לשם שמ"

הלל מספרי� לנו מדי פע� בפע�  שמאי ובית במחלוקת בי� בית: המחלוקת האלה הוא זה ההבדל בי� שני סוגי
מחלוקת "כנגד זה ב. בי�רוהמיעוט היה נכנע לפסק של ה,  את הקולות שבהצבעהוספר".  וגמרונ.ְמִנ: "ל"חכמינו ז

 . יבוא יהודי�רצבו מאתי� וחמישי� איש כנגד רוב של שישי� התיי" קורח ועדתו
 ואילו בני. שמי� לל ושמאי מותר היה לה� לנהל מחלוקת לש�הרק אנשי� גדולי� כ: י� היה אומר'זולורבי חיי� מו

  . חלוקות כאלה יהיו בורחי� כמפני הדליקהאוי שאפילו ממיני מרמ� ה, אד� קטני� כמותנו
  

  )כא( "חטיא את הרביםמוכל ה"

 שיעבור דיוהרע צרי� לעמול ולהתייגע הרבה עד שפיתה יה לשעבר היה יצר: ילבר היה אומרוהרבי שמואל מ
שא� הוא , ומלאכתו שלו אינה אלא להשפיע על האד�, הרער י של יצושוב אי� ממתיני� לפית ,היו�ואילו . עבירה

מה כל הגדול מחברו יצרו  מפני: היה אומרעוד . אלא ימשו� ג� אחרי� עמו, ל יעשה זאת לבדואבא לעבור עבירה 
לא יצטר� לעמול הרבה  שוב, ידו להעלות בחכתו אחד גדולבעלה כי א� י, דעוהרע י משו� שיצר? גדול הימנו

 .  הרבי� ממילא כבר ילכו אחריו+שביל להחטיא את הרבי� ב
  

  )כב( "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע"

 ושהבדל גדול צרי� להיות קיי� בי� תלמידיו של אברה� אבינ, ינו מבי�י מי זה אוכ, ראשית. שתי תמיהות ישנ� כא�
תלמידיו של אברה� אבינו אוכלי� : "ה תשובה היא זו לשאלה שנשאלהמ, שנית?  של בלע� הרשעוובי� תלמידי
, דיללהב, בי�וידיו של אברה� אבינו מכי את ההבדל בי� תל, או הטהפש: ר הרבי רבי בונ�מכ� א ועל. "בעול� הזה

מה בי� אברה� : "שאלומפני מה לא ו. אלא אפילו באכילת�,  של בלע� אפשר להכיר לא רק במעשיה�ותלמידי
 אראד� צדיק וישר וילמראית עי� היה . יבוט קשה היה להכיר בו מה ו משו� שבלע� עצמ?"אבינו לבלע� הרשע

 . מי ומה היה רב�,  שלו נתבררורק מתלמידיו, שמי�
  

  )כג( "הוי עז כנמר וקל כנשר"

מדבר אלי והיה יצר הרע בא , ראוק� לעבודת הבוכשהייתי מקדי� , תיובימי שחר: רפשי$ היה אומורבי נפתלי מר
רקיע והקרה די� בומד� עוהכוכבי� ע, ש�וחעוד $ ובח?  הזוהמה החפז, נפתלי, נפתלי: תומנ רחבנעימה של

אתה עצמ� כבר קמת לעבודת� וכבר אתה עמל , הסתלק ממני: רח עליוותה שעה הייתי צואו. ש� עוד מעט, מלהטת
   ?ולי אתה אומר לישו� עוד, עלי
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