
  
  

  

 'שנה ד                           

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  הגיגים מפרשת השבוע
  )יד' ובמדבר ( " לחטאתתמימהשנתה  וכבשה אחת בת... 'קרבנו לה והקריב את"

מה , א� כ�, הלוא קרב� חטאת מביא אד� שחטא, נזירקרבנות � החטאת ביענימה : וידועה השאלה המפורסמת
גו� התבטל מלהיטמאכ, בטל כמה מצוותשהנזיר בנזירותו גר� לעצמו שי" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? חטאו של הנזיר

למרות ו.  בשבת וביו� טובבדלה על היי�הקידוש והביטל את מצוות הכ� כמו ו,  מהתורהמצות עשהשזוהי , ולקרובי
הנזיר מכל מקו� צרי� . טוב ומשובחדבר זהו ו, לש� התעלות והתקדשות,  חיוביתבפרישות הנזיר אצלשמדובר 
בכל זאת , ת מותרת על פי ההלכהשזוהי תעני, פי שראינו בגמרא שאד� שמתענה בשבת תענית חלו�כ, כ�כפרה על 

  . התענות תענית נוספת בכדי לכפר על כ� שהתענה בשבת ובכ� מנע עצמו מעונג שבתצרי� ל
  

  )ג- ב' זבמדבר( 'ויביאו את קרבנם לפני ה ... נשיאי ישראל ראשי בית אבתםויקריבו"
 ונשיא בנפרד ואילו בהמש� כלל הכתוב את כל הקרבנות בפסוקי� הבאי� מפרט הכתוב את קרבנו של כל נשיא

 מסביר )פד' במדבר ז(..." זאת חנוכת המזבח ביו� המשח אותו מאת נשיאי ישראל קערות כס  שתי� עשרה: "ביחד
כי מכבדי : "הכתוב שאמר פי כ"ה חולק כבוד ליריאיו"כי הקב",  שרצה הכתוב לחלוק כבוד לנשיאי�����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
ולכאורה יכול היה הכתוב לקצר , ביו� אחדהביאו את קרבנ� הנשיאי� ל שכל "ידוע מחזוהנה , ) ל'א במואל ש( "אכבד

 ואחר כ� לכתוב "זה קרב� נחשו� ב� עמינדב": בדבריו ולפרט בתחילה את קרבנו של נחשו� למטה יהודה ולכתוב
רבנ� ו קיובפרטאי� בשמ�  את הנשילהזכירהכתוב רצה �  א,יומובהנשיאי� איש איש  כל שאר � הקריבומו ככש
 הכתוב את קרבנות וכלל� ואחר כמה שחזר . לפי כבודו, כדי לכבד כל אחד בנפרד, יומו של כל אחדציי� את ול

עלינו לדעת שכל הנשיאי� ,  נפרד�הנשיאי� כול� ביחד הוא כדי ללמדנו שלמרות שכל נשיא הקריב את קרבנו ביו
  ". כ� שוו כול� בזכות,מגיד הכתוב שכש� ששוו כול� בעצה אחת: "רשפי שמציי� המדוכ. ה" הקבלפניהיו שקולי� 

  

  )יט-יח' זבמדבר (" הקרב את קרבנו,  השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכרביום"
 לפי שבא ראוב�  לפי שבא ראוב�  לפי שבא ראוב�  לפי שבא ראוב� ???? נאמר בכל השבטי� נאמר בכל השבטי� נאמר בכל השבטי� נאמר בכל השבטי�שלאשלאשלאשלא בשבטו של יששכר מה  בשבטו של יששכר מה  בשבטו של יששכר מה  בשבטו של יששכר מה """"הקריבהקריבהקריבהקריב""""למוד לומר למוד לומר למוד לומר למוד לומר  מה ת מה ת מה ת מה ת$$$$רבנורבנורבנורבנו את ק את ק את ק את קהקרבהקרבהקרבהקרב""""

 נאמר לי שיקריבו כסדר מסע�  נאמר לי שיקריבו כסדר מסע�  נאמר לי שיקריבו כסדר מסע�  נאמר לי שיקריבו כסדר מסע� הגבורההגבורההגבורההגבורה אמר לו משה מפי  אמר לו משה מפי  אמר לו משה מפי  אמר לו משה מפי .... יהודה אחי אקריב אני אחריו יהודה אחי אקריב אני אחריו יהודה אחי אקריב אני אחריו יהודה אחי אקריב אני אחריושקדמנישקדמנישקדמנישקדמני די  די  די  די ::::וערער ואמרוערער ואמרוערער ואמרוערער ואמר
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((        """"ווה הקֵרבווה הקֵרבווה הקֵרבווה הקֵרב שמפי הגבורה נצט שמפי הגבורה נצט שמפי הגבורה נצט שמפי הגבורה נצטצוויצוויצוויצוויד שהוא משמע הקֵרב לשו� ד שהוא משמע הקֵרב לשו� ד שהוא משמע הקֵרב לשו� ד שהוא משמע הקֵרב לשו� """" והוא חסר יו והוא חסר יו והוא חסר יו והוא חסר יו""""הקרבהקרבהקרבהקרב""""לדגליה� לכ� אמר לדגליה� לכ� אמר לדגליה� לכ� אמר לדגליה� לכ� אמר 

משו� ?כ� למהו, שהיה רחוק ונתקרב לבאכלומר , ד"יוללא האות  ,חסרבכתיב  "הקרב"בשבט יששכר  בוכת
יעשה לדעת מה ,ומבני יששכר יודעי בינה לעתי�: "ובכתכ,  בתורה�יודעיתלמידי חכמי� והיו שבט יששכר ש

  )רבינו בחיי(                  :  מסכימי� להלכה על פיה��למד שכולאתה הרי , ) יב'דברי הימי� א( "ישראל
  

  163 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'בת גורג         חביבה חיה בנימין   ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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   "נשא"פרשת 
 "ויהי איש אחד" :הפטרה

 א"עתש סיון 'ב

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
  ע"סיון תש' כהע "נלב  ל "ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב זצ"הרה

  סיון ' ע ז"ל   נלב"יוסף בן חמו בר טובה ז

  א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר           סיון' גע "נלב  ל"מסעוד בן חמו בר פרלה ז
 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז

  )ל' תהלים קט(" ובתוך רבים אהללנו,ה מאד בפי אודה"
להתחיל שנה רביעית של הפצת העלון  שזכינו ליום הזהתהילות ותשבחות לבורא יתברך שהחיינו וקיימנו והגיענו 

 .)כד' טיויקרא ( """"''''הההה ל ל ל להלולי�הלולי�הלולי�הלולי�פריו קדש פריו קדש פריו קדש פריו קדש     ת יהיה כלת יהיה כלת יהיה כלת יהיה כלייייובשנה הרביעובשנה הרביעובשנה הרביעובשנה הרביע"""" בבחינת



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )י' זבמדבר ("  את קרבנם לפני המזבח הנשיאיםויקריבו"
 נשיאי ויקריבו: "הרי כבר אמר זאת הכתוב קוד�, " את קרבנ�ויקריבו הנשיאי�"בשנית מר ואמדוע חוזר הכתוב ו

שהחזרה על עובדה זו באה  הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר& ה? )ב' זבמדבר (" ישראל ראשי בית אבת� ה� נשיאי המטת
עשו ,  חשו לכבוד�לאה� נשיאי� היו הה� למרות ש, הנדבה עד המשכ�את א יהבלעצמ� טרחו ב� נשיאישהללמדנו 

   .זאת בשמחה ולא ראו שו� פחיתות כבוד בכ�
  

   )יא' ובמדבר ("  עליו מאשר חטא על הנפשוכפר"
        ) ) ) ) נזיר גנזיר גנזיר גנזיר ג ( ( ( ("""" רבי אליעזר הקפר אומר על שציער עצמו מ� היי� רבי אליעזר הקפר אומר על שציער עצמו מ� היי� רבי אליעזר הקפר אומר על שציער עצמו מ� היי� רבי אליעזר הקפר אומר על שציער עצמו מ� היי�,,,,שלא נזהר מ� טומאת המתשלא נזהר מ� טומאת המתשלא נזהר מ� טומאת המתשלא נזהר מ� טומאת המת""""

שבזמ� הוא הראשו� מסביר שחטאו של הנזיר תנא ה :מנסה להבי� מהו חטאו של הנזיר ומביאה שני תירוצי�הגמרא 
עזר הקפר לא� לא מוב� הסברו של רבי א, הגיוני נשמעהסבר זה , נזירותו הוא לא נזהר מספיק ונטמא בטומאת מת

מדוע הנזיר , כיו� שא� כ� ,עצמו מ� היי�את ציער שאומר שהנזיר מביא קרב� חטאת משו� שבעצ� הנזירות הוא 
 נקרא חוטאזיר נבי אלעזר הקפר שהמר רואאי�  , ועוד?מתטומאת נטמא בהוא שמביא את קרב� החטאת רק אחר 

מש� מודה שכל ימי ר הקפר זבי אלע רשג�חייבי� לומר ש, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" אומר ה,אלא ?ו קדוש לראוקבעוד שהכתוב 
הדי� הוא שהוא  ש,מתטומאת נטמא בהנזיר � לאחר ש א"י� הואקל$נזיר א"נזירתו הוא נקרא קדוש ולא חוטא כי 

זירות נלנחשבי� נטמא אינ� ני שהנזיר לפשהימי� הראשוני� לנו אזי התברר , צרי� להתחיל את נזירותו מחדש
על ו חוטאל, לדעת רבי אלעזר הקפר, הוא נקראלכ� ו הצדקהלא לה� מ� היי� ימי� הציער את עצמו בשהוא וכאלו 

  .כ� הוא מביא קרב� חטאת
  

  ) כד'ובמדבר ( ״יברכך ה׳ וישמרך״
בכל זאת נאמרה הברכה , כול� את בני ישראל' כה תברכו" : שנאמרשברכת הכהני� נאמרה לכל ישראללמרות 

'ועבדת�  :פסוקלאותה השאלה נשאלה בנוגע  שהאלשי� הקדושהאלשי� הקדושהאלשי� הקדושהאלשי� הקדושסביר  מ? מדוע"ישמר�" ,"ברכ�י" :בלשו� יחיד
לחמ� ואת ובר� את " :א� מסיי� בלשו� יחיד, "ועבדת�", בלשו� רבי�פותח ש, )כה' שמות כג( 'לוקיכ�$ אאת ה)
בי� ורמתהיה באנשי� עבודת ה) רצוי שמנ�  ,'לוקיכ�$ א'ועבדת� את ה) :ל שאמנ�"ועל פסוק זה דרשו חז "�ימימ

א� , עושה את המצוההעושי� את המצוה ליחיד ה 'ועבדת�' כי אינו דומה מרובי�לכ� נאמר ו איש בודדמאשר ב
את כי אפילו ששי� רבוא עושי� , לשו� יחידבלחמ�'  נאמר 'ובר� אתכא� ' עבור עבודת השכר כאשר מדובר על ה

וכ� ,  בעשיית המצוההשמחה והזריזות, כי ה) שוקל את הכוונה, כשיעור זולתו מצוה אי� אחד נוטל שכראותה ה
י� ג� בפסוק� כ .כפי בחינות אלו וכל אחד מקבל את שכרו, אחד על פני זולתולשיש המאמ& והמסירות הבדלי  את
מובאת הברכה בלשו� א� בכל זאת , את בני ישראל' כה תברכו",  אמנ� הברכה היא לכל ישראל,בברכת כהני�ש

  . למה שהוא זכאיו  ברכה לפי מה שהוא מוכ�את קבל ואחד מכי כל אחד , יברכ�'', יחיד

  'ו פרק –גיגים מפרקי אבות ה
  ) 'א(" תםנברוך שבחר בהם ובמש, ו חכמים בלשון המשנהנש"
מכבדי� תלמיד . אבל רק במקו� שהכבוד אינו עולה בדמי�, דחכמי� בכבוי  העול� שאי� מקמצי� לה� לתלמיד�דר 

שיהיה , המדרש המזרח בבית שיהיה יושב בכותל, מילה יהיה הסנדק בבריתש, יה המזמ� בברכת המזו�השי, חכ�
 לומר לקחת אותו חת� לבת �אי� צריו, ואבל לקחת אותו כשות  למסחר כלשה. לשישיוולה לתורה לשלישי ע

ר וח יהיה מי שברו�ב,  " שבחר בה� ובמשנת��ברו: "לפיכ� אומר התנא .  אי� קופצי� כלל�כ  על–שהגיעה לפרקה 
  )  יוס סדרפ(                               . עצמ�" בה�"אלא ג� , ידי חכמי�מ של תל"ת�נשמב"ק רלא 

  

  ) 'א(" םו אוהב את המקובאה "
, אלא חייב אתה להתאמ& ולהשתדל במעשי�, �וה אוהב את המקשאת, רי�רי�רי�רי�בבבברבי משה מקורבי משה מקורבי משה מקורבי משה מקוהיה אומר , אי� זה מספיק 

  .שיהא רבו� העול� ג� אוהב אות�, "אהוב"שתהיה ג� 
  

  ) 'ב(" לא מי שעוסק בתלמוד תורהאשאין לך בן חורין " 
כי , שהרי די� הוא, נענשי� הצדיקי� על פשעי הדור, "בות יעקישוע"על ב,  אורנשטיי� אורנשטיי� אורנשטיי� אורנשטיי�בבבבי יעקי יעקי יעקי יעקבבבבררררהיה אומר , לפיכ� 
  ". י חורי�נדי� במקו� שיש בבעואי� נפרעי� מנכסי� מש"
  

  ) 'ו(" ה דבריםנ והתורה נקנית בארבעים ושמו...שהמלכות נקנית בשלושים מעלות "
נמני� " רה נקנית בה�והת" שבי� התנאי� שיפנמ? הממפני , "דברי�"רה נאמר וואילו בת, "תומעל"במלכות נאמר  

אבל קשה , שאמנ� תנאי� הכרחיי� ה�, מי� לה�ורי� הדדבו" ט שיחהומיע", "'ט שינהויעמ", "מיעוט תענוג"ג� 
  )חהנסולת למ(                             ". מעלות"ש� בלציי� אות� 

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        052052052052$$$$3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
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