
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' במדבר א("  מועדבאהל משה במדבר סיני  אל'וידבר ה"

,אוהל מועדמ למשה קראה "הקבשעה שאותה הומ, משכ�לא יה" והל מועדא" שהכוונת הכתוב רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימעיר 
, מש�כל הקריאות שנקרא משה רבינו אחרי כ� היו , )א' ויקרא א(" אליו מאהל מועד' ויקרא אל משה וידבר ה: "שנאמר

וה יצמשו� כ� ג� ו, לאוהל מועדהועתק במעמד מת� התורה  סינישהכבוד שהיה בהר ומסביר שהטע� הוא משו� 
לא תגע " :אמרשנ כש� שהגביל את ההר "והזר הקרב יומת" ו שיהיו הלוי� חוני� סביב,להגביל את המשכ�הכתוב 

 כש� )'במדבר יח(" ושמרת� את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח" על המשכ� הזהירוכמו כ� , )'שמות יט(" בו יד
וה בהר סיניי כש� שצ" לראותיבאוולא "ל המשכ� עוה יוצ, )'שמות יט(" והכהני� והע� אל יהרסו"שהזהיר בהר סיני 

  .)'שמות יט(" 'והכהני� והע� אל יהרסו לעלות אל ה"
  

  )ג' במדבר א("  עשרים שנה ומעלהמבן"

 להשרות שכינתו עליה� כשבא: "י"� הנוכחי הוא לצור� השראת השכינה בישראל וכלשו� רשַיְנל שהִמ"אמרו חז
� יוצא צבא ימה עני, "מב� עשרי� שנה ומעלה כל יוצא צבא" מדוע מנא� ,"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה, א� א� כ�" מנא�

ולכ� נדרשו יוצאי , ומתר% שאילו לא חטאו בני ישראל בחטא המרגלי� ה� היו נכנסי� לאר% מיד? השכינהלהשראת 
?וכי אי אפשר לצאת לצבא מוקד� יותר" מב� עשרי� שנה"קא ומדוע דו, א� נשאלת השאלה. צבא לצור� המני�

בגבורתלא "א� מלחמות ישראל שונות משאר מלחמות כי , ומבאר שלמרות שאפשר לצאת לצבא לפני גיל עשרי�
, גורל המלחמה אינו נקבע בגבורת הלוח� כי א� בזכויותיו,  דהיינו)י' תהלי� קמז(" בשוקי האיש ירצה  לאיחפ%הסוס 

יותר מדקדק הוא  הרי,  של מעלהית די�נשי� בבמצד היותו בר עו" מב� עשרי� שנה"כ� ל ו,"בזכותא תליא מילתא"
 מעבירות שבידו "מי האיש הירא" שהרי הכה� מכריז ,במלחמה עליויות שיגנו ויש לו יותר זכ� הסת� במעשיו ומ

שהרי אינו בר , אינו מדקדק כל כ� במעשיו� סת� המ" עשרי� שנהמב� " פחות אבל מי שגילו, "יל� וישוב לביתו"
   .  ויגנו עליו בשעת המלחמה חובותיועליות שיכריעו ול כ� זכ ואי� לו כ,עונשי�

  

   )ד-א' במדבר ג(" במדבר סיני ובנים לא היו להם... אביהואוימת נדב ו... ואלה תולדות אהרן"
העגל זכה לכל הכבוד את עשה במו ידיו אהר� שכיצד ,  שיש בדברפני�הא ומשעל פניו יכול לבוא אד� ולהתלונ� על 

שכדי למנוע טענות אלו " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? ות הכה� הגדול של ע� ישראל ולהיכנס לפני ולפני� להיהזההרב 
למרות שכל כוונתו בעשיית העגל היתה לש� , אהר� על דבר העגלהכתוב ומזכיר את העונש אותו קיבל קדי� מ

ע ולפרכדי היה � ערירי מתו בניוהעונש שו, שמתו בניו בלא בני�לנו הכתוב שמספר בכ� , נסואשמי� ועשה זאת ב
, זמ� המיתה ולא סיבתההכתוב את מספר , "וימת נדב ואביהוא בהקריב�": שנאמרוזהו .  של אביה� העגלחטאאת 

  .בתו� חופתהשזנתה כלה כ, ה המקו� של מדבר סיניתהישמתו הסיבה  ש"במדבר סיני", "על הקריב�"ולכ� לא אמר 
  

  )טו' במדבר ג("  זכר מבן חדשכל"
שזהו הגיל שבו באו בני לוי במקו� , "מב� חודש"את בני לוי מנו " מב� עשרי� שנה"אות� מנו , לבני ישראלבניגוד 

" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה.  אל הקודשבמקומושבא  לויא� יש ב�  פדיונו שהרי אי� סיבה שהבכור ית� את, הבכורות
, ומתר%? בכוריה�ת את פדולישראל בני ו לא יצטרככ� ש, כמו אזאת הבכורות פודי� מדוע היו� אי� הלוי� , הקדוש

, נתקדשו ה� ובניה� עד עול�ו, תחת אבותיה�' ואת בניה� הקי� ה,  נכנסו תחת הבכורות שהיו אזהלוי�אות� ש
� לויהוחלטו ה, כלומר, )יב' במדבר ג(" והיו לי הלוי�... ואני הנה לקחתי את הלוי�: "ות בכתובליכפלזו הסיבה ואולי 

�בכור ישראל הבא אחר כות את פדכול ללוי שיכיו� ב� אי� ולכ� , ובני בניה� .  
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  )לב' במדבר א(" לבני יוסף לבני אפרים"
 דגליתיאור ב� ג� כ, � בני אפרי�יוס' עאת ייחס ג� מנשה ופני בני אפרי� להכתוב את בני הקדי� במניי� הנוכחי 

לפי , שנית,  מה שאי� כ� מנשההיה בעל דגלאפרי� , אשיתר,  מספר טעמי� לכ�����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמביא , ) יח כ' בבמדבר( המדבר
בני מניי� מהיה גדול בני אפרי� מניי� , שלישיתו, ) כ'בראשית מח(  ומנשה השניהבכורפרי� הוא אברכתו של יעקב 

כי בעת ההיא ,  לפני אפרי�מנשההכתוב את  הקדי� ,בערבות מואבשנער�  ,� השנייבמניטע� זה מסביר מדוע . מנשה
 במדבר(ליו איוס' את  וייחס נשהמ� הכתוב את נשיאי האר% הקדיפירוט  וכ� ב. מבני אפרי�בני מנשה רב מניי� היה

:  ככתוב מנשה�יוס' עאת ייחס , מצד שני �א,  מצד אחדאפרי�הכתוב את מרגלי� הקדי� פירוט ה בול�א. ) כג'לד
יחס לכ�  ) ב'בראשית לז( על אחיו בהידהביא וס' יש שמשו� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר . ) יא' יגבמדבר( "למטה יוס' למטה מנשה"

  . בהי מוציא הדהכתוב את יוס' אל מנשה
  

  'ו –הגיגים לפרקי אבות 
  ) 'ד("  אשריך וטוב לךשה כןואם אתה ע" 
זאת עצמ� עושה ב אתהאתהאתהאתהא� דהיינו , "אתהאתהאתהאתה" הוא על המילה "א� אתה עושה כ�" שהדגש באמירה � שי'� שי'� שי'� שי'""""המהרהמהרהמהרהמהראומר  

מאונס ומחוסר , " תאכלפת במלח"מה שאי� כ� א� אתה עושה את ה, "אשרי� וטוב ל�"אזי , טובמרצונ� המיוזמת� ו
   ". אשרי� וטוב ל�"על כ� לא נאמר , אמצעי�

  

  ) 'ד(" כך היא דרכה של תורה "
והיו עוסקי�  אד�העיר ומבני ההרחק מ, בדורות הקודמי� היו הצדיקי� מתבודדי� ביערותעל התמיהה מדוע 

? חיי פאר והדרבדירות נרחבות וחיי� בעיר ומתגוררי� יושבי� נו ואילו הצדיקי� בזמני , חיי� חיי צערבסיגופי� ו
 דשמירה כנגהוות ל הוא הצדיקתפקיד , "י�קול)זה לעומת זה עשה הא": ל"שאמרו חז, רבה של חל�, הרב נטעהרב נטעהרב נטעהרב נטעענה 

, �לכ. צעדיופקח על ולשגיח עליו  שיוכל להתנמ לתמיד בסביבתו של הרשע עלהימצא ולכ� צרי� הצדיק , הרשע
 היה שוכ� ביערות ואורב בצידי הדרכי� על מנת לשדוד וללסט� את , והגזל�השודד, הרשעכאשר , בדורות הקודמי�

 ,הדרכי� מיד השודד עובריבקדושתו את להציל , לצאת אל היערותהיה ג� הצדיק צרי� , עוברי האורח, הבריות
טירות  בגרי�בעיר ונמצאי� ליסטי� שודדי� והכשה, כיו�ילו או. מוטבהשודד עצמו לולי ג� להשיב את וא

  . ולהישאר בעירהצדיק לעשות כ�חובה ג� על , ארמונותו
  

  ) 'ו" (ה דבריםנוהתורה נקנית בארבעים ושמו" 
א� יאמר ל� אד� ": ל" ואמרו עוד חז,רהותהעת ידלצור� ידברי� ההכרחיי� הנה ושמוארבעי� המשנה מונה את 

א מ� ו סייעתא ה)מת�  ואבל במשא, דברי תורהב )הני מילי ו.  תאמי�)יגעתי ומצאתי , ל תאמי�א )לא מצאתי ו יגעתי
היא מהשמי� , דהיינו הפרנסה, א� משא ומת�,  דהיינו הדבר שמותנה ביגיעה זה רק לימוד התורה)מגילה ו(" שמיא

, העול� נוהג להיפ�, רבי ישראל מסלנטרבי ישראל מסלנטרבי ישראל מסלנטרבי ישראל מסלנטאומר , א� בפועל. ה"ואינה מותנית ביגיעה אלא תלויה ברצונו של הקב
 ומאמ% את כל כוחו לדאוג לפרנסתו ,ה והעזרה מ� השמי�"רצונו של הקבאד� סומ� על  המסחר אי�פרנסה ובענייני 

  .ואילו בענייני לימוד התורה אי� האד� משקיע יגיעה ועמל אלא מקציב זמ� מועט ללימוד התורה ומה שנקלט נקלט
 

!!! היכונו היכונו היכונו !!! 
  קונצרט מיוחד לכבוד " דוד המלך" ,  נעים זמירות ישראל,  

  )  בבית הכנסת " אוהל יצחק"   רחוב הרצוג פ" ת 5/6/12שיערך בטו'  בסיון תשע" ב ( 
 בהשתתפות פייטנים ובליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית.
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