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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )כ' חבמדבר (" עשו להם בני ישראל כן... ישראל ללוים עדת בני  ואהרן וכלמשהויעש "

לומר לנו , "ישראל עדת בני  ואהר� וכלמשהויעש : " נאמרת הפסוקבתחיל, נה כפילות מיותרת בפסוקישלכאורה 
עשו לה� בני  כ�: "אותו הפסוק נאמר שובסופו של וב, אשר התבקשו לעשות ללוי�כל שבני ישראל ביצעו את 

מדוע בפע� : שאלה נוספת המתבקשת מהפסוק היא?  אותו הרעיו�לע צרי� להבי� מדוע החזרה הזו, "ישראל
? "עדת" צירו� של הביטוי בלבד ללא" בני ישראל"ובפע� השניה נאמר רק " עדת בני ישראל: "הראשונה נאמר

שני חלקי הפסוק מדברי� על , ומסביר שבניגוד למה שנראה לנו הקדוש מתר� שתי שאלות אלו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
, כפי שהבנו בתחילה, מלמדנו הכתוב" עדת בני ישראל"בחלק הראשו� בו מזכרי� . דברי� שוני� ואי� כא� כפילות

 של הבני�הבני�הבני�הבני�מדבר על "  ישראלבניבניבניבני"ואילו החלק השני בו מזכרי� . י�שבני ישראל ביצעו את אשר התבקשו לעשות ללו
להחזיק ודבר זה מודגש בכתוב במיוחד בכדי , ללוי�' שה� ג� כ� עשו כדבר ה, דהיינו הבכורי� בבני ישראל, ישראל

עשו ככל בכל זאת ', העבודת בית � של הבכורי� מקומי� ולהגיד שבח� שלמרות שהלוי� נטלו את טובה לבכור
לא היינו חוששי� שה� כאב לב ודבר זה בודאי גר� לה� לאנושי הפי הטבע בעוד של,  ולא עכבו'וה הישר צא

בני "אמר חזר וו, "כל עדת בני ישראל" אמר בתחילה מאמרובא הכתוב וכפל , עשות ככל פרטי המצוהלידקדקו 
  .כלול ג� את הבכורי�י לדכ, "ישראל

  

   )ח' טבר במד ("לכם' מה יצוה העמדו ואשמעה " 
והדבר נחשב לשבחו של , ה"הכתוב מספר לנו שמשה לא ידע לתת תשובה לאות� האנשי� ונדרש לשאול את הקב

 שכ� אשהאשרי ילוד ,  כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו,ואשמעהאמר לה� עמדו : "ל"משה כפי שדרשו חז
ות צלפחד שג� ש� לא ידע משה לתת  ואילו בפרשת בנ)י"רש( "השכינהמובטח שכל זמ� שהיה רוצה היה מדבר ע� 

 נחשב הדבר למשה כעונש ,)ה' כזבמדבר ( "'יקרב משה את משפט� לפני הו: "שנאמר ה"תשובה ונדרש לשאול את הקב
הדבר אשר יקשה ו "שנאמר, "ו עטרה לעצמנטל בשביל שחדנות צלפבנתעל� ממנו די� : "ל במדרש"כפי שאמרו חז

שהאחת , מה ההבדל בי� שתי ההלכות שנתעלמו ממשה, נשאלת השאלה,  א� כ�,)יז' דברי� א(" � אליומכ� תקריב
 את ההבדל בי� שתי ההלכות ואומר שאצל בנות צלפחד רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר ? נדרשת לשבח והשניה נדרשת לגנות

אר לש  הבתי להקדי� אתושראובהגיו� ברא בס היותלוזוהי שאלה ש ,ב�� שאי� ושת הבת במקוירמדובר בדי� של 
על אד� ה של רכוישיש עדיפות ליוצאי , ברורה יודו שכ� הדתלא קיבלו את השהעול� ת ומואפילו או, רשי האבוי

מניס� של הטמאי� בפסח שידחה די� ב אבל .נשולעלכ� נחשב לו , מה סברא זו ממשה� שנתעלוכיו , פני שאר יורשיו
לי� נחשובהגיו�  בסברא היותל אי� זו תשובה הכי,  זאת משמי�קבלכי� לצריזה אינו תלוי בסברא אלא דבר , לאייר

   . עונשב הדבר למשה כחשנלא � לכ, אחרדש ודש זה בחוח
  

  ) ג' יבבמדבר (" פני האדמה  האדם אשר עלמכלוהאיש משה עניו מאד "
על מנת , הוא כביכול, "האיש משה ענו מאדו", שמזכיר הכתוב כא� את ענוותנותו של משהטע�  מסביר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ודאי הוא שלא היה , מרוב ענוותנותו, כי משה רבינו, ה בעצמו מקנא לכבודו של משה"להסביר ולתר� את זה שהקב
  . "י הוא לא יענה על ריב לעול�כ, בעבור ענותנותו"� "הרמבהרמבהרמבהרמבמגיב ומקנא לכבודו כלשונו של 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ו' חבמדבר ("  וטהרת אותםקח את הלויים מתוך בני ישראל"
בדברי  "בני ישראל"הביטוי נאמר שבה�  ,)13(, שלוש עשרה פעמי�לא פחות מבפרשה זו מונה  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
, )ט' במדבר ח( "דת בני ישראלוהקהלת את כל ע", "עדת"ומתוכ� נאמר רק פע� אחת בצירו� הביטוי , ה למשה"קבה

בזכות זה רק ו, ו"ח� לכליה יראוילנו שבגלל חטא העגל היו בני ישראל לרמז שדבר זה בא " ש� חכמהש� חכמהש� חכמהש� חכמהממממ"ומסביר ה
שמות (מידות של רחמי� שהזכיר משה שלוש עשרה הבישראל � על, לה�נתכפר , ה"של הקבהלויי� קנאו לשמו ש

הביטוי רק פע� אחת ה שמוזכר ומ. ) יט'במדבר ח( "לכפר על בני ישראל": הסיבה שמוזכרת כפרה בפרשה יהווז. )לג
  . עגלחטא הבהשתתפו ג� הנשי� שלא בע� ישראל ל וכלכדי לזה  "עדת בני ישראל"

  

  )ב' יאבמדבר ("  העם אל משהויצעק"
נני� וויהי הע� כמתא: "שנאמר' הלוא ה� התלוננו על ה', אל המדוע צעק הע� אל משה ולא פנה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

' היה על הע� לפנות אל תשועת ה, א� כ�"  ויחר אפו'וישמע ה: " ומיד אחרי כ� נאמר)א' במדבר יא( "'רע באזני ה
לא הרגיש עדיי� שמשה שבני ישראל פנו אל משה שיתפלל בעד� מתו� מחשבה מתר� ו? ומדוע פנו אל משה

משה ש, היהכ� אכ� ו, יחשוב שמקרה הוא לה� ויתפלל בעד�אלא , ולא יבי� שהתבערה באה לה� כעונש, בחטא�
 ויש מקומות ,רעישת האר�שגורמת ל ת נסתרהאשר ש� רוח גדול כי יש מקומות ,לה�גר� הוא ששהמקו�  חשב

  . לה� ולא חטא�גר� כי חשב שהמקו� "תבערהההוא ש� המקו� "את קרא משה ג�  לכ� ,תשבה� אש נסתר
  

  )  ו'טבמדבר ( "ערמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגההו האנשים רויאמ"
חו� מאשר מצוה , ושהתורה מאפשרת לנו מועד אחר לקיו� המצוה, אי� עוד מצוה בתורה שיש לה זמ� קבוע לקיומה

שני לקיו� מועד ,  לקיי� את המצוה במועדהלאד� שלא יכול היה, שבו נותנת התורה, פסחהקרב� שו של הקרבת 
היו אנשי� שההבדל נובע מהעובדה שבמצוה זו , ר מרדומסקר מרדומסקר מרדומסקר מרדומסק""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו מסביר ? כ�צרי� להבי� מדוע זה ו. המצוה

היתה כא�  ."רענגלמת " : ואמרו משהפני  לווהתחננ, בכל מאוד�תאמצו והשתדלו לקיי� את המצוה המישראל ש
. לכ� קיבלו מהתורה רשות להקריב את קרב� הפסח במועד אחר,  מצוות הפסח� את לקיידי נפש כתרוימסממש 

מקבלי� , "רענגלמה " של הגיע לדרגמאד� וה, שבמקו� בו יש מסירות נפש, לומדי� אנו מכא� לכל דבר שבקדושה
  . המ� השמי� לקיי� את המצו עוסי

  

   )ט 'יבמדבר ( "יכםונושעתם מאויב... תרוצורעתם בחצ וה...  מלחמת בארצכםואוכי תבו" 
כי ": תצא כתובכי בפרשת אילו ו, הכתוב מלמדנו שבזמ� מלחמה יש להריע בחצוצרות ואז זוכי� לישועה מהאויבי�

 מה ההסבר ,לא שתוקעי� בשופרזוכי� לישועה בש� , )י' דברי� כא(" � בידוקי�ל' א'יב� ונתנו הול אעתצא למלחמה 
זו שמוזכרת , האחת. מדובר בשני סוגי� או שתי צורות של מלחמה שהרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקמבאר ? להבדל בי� הפסוקי�

, והשניה, "כי תצא למלחמה", היא מלחמה בה אתה היוז� ואתה מקדי� ומתקי� את האויב בארצו, בפרשת כי תצא
קל ל� יותר ". כי תבואו מלחמה",היא מלחמה בה אי� אתה הצד התוק� אלא הצד המותק�, זו המוזכרת בפרשתינו

, כאשר אתה התוק�, "כי תצא למלחמה: "ולכ� נאמר, ואהאת האויב בארצו � קותשבה אתה מקדי� ולחמה לנצח במ
שאז ארצ� תוק� אות� בוהמלחמה כאשר האויב מקדי� א� קשה יותר , מיד תוכל לנצח, "לוקי� ביד�'א' ונתנו ה"

צרי� כבר להתאמ� , ק�כאשר את� הצד המות, "וכי תבואו מלחמה בארצכ�: "נאמרולכ� ,  לגרשו�אתה צרי
ו היומיומית ג� במלחמתהדבר כ� הוא ". ונושעת� מאויביכ�", ורק אז מובטח ל�, "והרעות� בחצוצרות" , במיוחד

המלחמה קלה יותר , א� מתגבר האד� על יצרו ואינו נות� לו לחדור לתו� ליבו ונפשו.  הרע היצרשל האד� ע�
  .  א להתעוררות מיוחדתהואז זקוק ,  הרע דריסת רגלליצר� תונהאד� אבל א� . והנצחו� קרוב לודאי

  

  ) לא'יאבמדבר (" פני הארץ  וכאמתים על... הים  ויגז שלוים מן'ורוח נסע מאת ה"
            ))))רש)ירש)ירש)ירש)י((((" " " " באסיפת� לא להגביה ולא לשחותבאסיפת� לא להגביה ולא לשחותבאסיפת� לא להגביה ולא לשחותבאסיפת� לא להגביה ולא לשחות    כדי שלא יהא טורחכדי שלא יהא טורחכדי שלא יהא טורחכדי שלא יהא טורח, , , , פורחות בגובה עד שה� כנגד לבו של אד�פורחות בגובה עד שה� כנגד לבו של אד�פורחות בגובה עד שה� כנגד לבו של אד�פורחות בגובה עד שה� כנגד לבו של אד�""""

, מד מדר� נתינת השלוי� בצורה כזו שלא תהיה טרחה רבה באסיפת�לו ,"ובחרת בחיי�"  בספרו,רבי חיי� פלאג(ירבי חיי� פלאג(ירבי חיי� פלאג(ירבי חיי� פלאג(י
עלינו לתיתה לו , תת פת לעניכאשר אנו באי� ל, השכלמוסר נו ללמדעובדה זו באה כנראה ש, י"כהסברו של רש

המצוה הוא  אלא בכלל, התכופ� על מנת לקבל את המתנה מאתנואו לתרומ� לה לא יצטר�העני שהצורה כזו 
   .ות העני בקלילידהמתנה גיע ת ש�כ ,יטריח את עצמוזה שהוא הנות� ש

  

  )יג' יבבמדבר ( ל נא רפא נא לה״- ״א
, א בש� קדמוני�ימב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד, "נא"בתפילתו של משה עבור מרי� אחותו הוא מזכיר פעמיי� את המילה 

מובטח לו , ) בתפילתונאנאנאנא� )יויאמר פעמי יתפללאשר שכ, שקיבל מ� השמי�, קבלה היתה ביד משה רבינוש
בדר� זו נית� ג� . כדי שתפילתו תתקבל ואחותו תתרפא"  להנאנאנאנא רפא נאנאנאנאל 'א"לכ� אמר פעמיי� תתקבל שתפילתו 
משה הזכיר רק פע�  ,)כה' דברי� ג(  ואראה את האר� הטובה)נאנאנאנא)אעברה : אמרו' אשר התחנ� משה לפני הכלפרש ש

  .)נאנאנאנא)אל תזכיר פע� נוספת את המילה כלומר , ד בדבר הזה))אל תוס� דבר אלי עו: אמר לוומיד נ" נאנאנאנא"אחת 
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