
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   ) ד'חבמדבר ("  רה את המנוהן עשכ ה את מש'ה הראה אשר הכמרא"

ולא , מקשה אחתהמנורה לפיכ� נעשתה ומעשה המנורה מרמז על התורה , תורהלמל סהיא המנורה ל אמרו ש"חז
דבר זה . חייבי� להיות מעובדי� מאותו גוש זהב, הכפתורי� והפרחי�, אפילו הגביעי�. חלקי�צרו� של מספר מ
תלמיד וכל מה ש, תורה שבעל פה, הפרטי� והדקדוקי�, הכללי�, שרשי ההלכות, ה מרכיבישכל,  על התורהלמדמ

ליכא ": ל"כמאמר חזשורשיו טמוני� בתורה , וכל חידוש ועיטור, כול� כאחד ניתנו למשה בסיני, ותיק עתיד לחדש
, " את משה'אשר הראה ה" ,דהיינו התורה, "כמראה: "זאת מלשו� הכתובק יידונית� ל. "מידי דלא רמיזא באורייתא

 )חפ" חיי�ה(     . מקשה אחת כסמל ורמז לתורה, "המנורהכ� עשה את ", בשלמותה, ה למשה בהר סיני"שר גילה הקבא
  

  )יט' במדבר ח("  את הלוים נתנים לאהרןואתנה"
הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה ?"נתוני�: "ונאמר" ואתנה: "נאמר, לכאורה נראה שיש כפילות מיותרת בפסוק

מתנהאת הלקבל אינני מעוניי�  ":לומריוכל לסרב ושלא , המתנהאת המקבל לקבל את לחייב שכפילות זו נועדה 
, ולא זכה בה, שלא הגיעה לידוזמ� כל לקבל את המתנה למא� המקבל  יכול ,לחבירודיני� שבי� אד� באמנ� ". זוה

וא� נשאל מדוע שיסרבו הכהני� לקבל את המתנה . מתנהאת הלקבל יש חיוב , ה"כאשר הנות� הוא הקב, ואילו כא�
עקבות ב היות שזוהמתנה לקבל את ה� צד למא� ניהכ לשישהקדוש " ר החיי�ר החיי�ר החיי�ר החיי�אואואואו"משיב ה ?הלא זוהי זכות לה�

: מדרש על הפסוקל ב"זו חאמרפי שכ, מיתהעל כ� יתחייבו א� עבודת הלוי� ולעבוד את אסר על הכהני� נ מתנה זו
פוסק  )א"יה' הלכות כלי המקדש ג(� "הרמבאמנ� , "את� בשלה� וה� בשלכ� במיתה", ) ג'יחבמדבר ( " ה� ג� את�ג�"
 ונגרע מעבודת� ,עונש כא� ישאופ� כל ב, "לא תעשה"עובר על מיתה אלא  ב חייכה� שעבד עבודת הלוי אינוש

  .כורחכ�בעל דהיינו  "נתוני�: "הכתוב כפל כ�ל, יש מקו� למא�מכא� ש, בעבודת הקודש
  

  )ח' במדבר ט(" עמדו ואשמעה"
" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? ביטוי שהוא חריג במקרא" שמעהעמדו וא"מדוע אומר כא� משה לאות� האנשי� הטמאי� 

ובבוא משה אל אהל מועד ":  שנאמרבאהל מועדהדבר היה ה ע� משה "הקבדבר הפעמי� שבכל ש, עעל פי הידו
והחוני� ": סמו� למשכ� כמו שנאמרשהיה  "מחנה לויה"יושב במשה היה במש� היו� ו, ) פט'במדבר ז(" לדבר אתו

ילכו שאלה תו והשואלי� אשמא חושש משה לא היה מצבי� אחרי� לכ� ב, ) לח'במדבר ג(" המש, לפני המשכ� מזרחה
, היו טמאי� או טבולי יו�השואלי� ש, במקרה המדובראבל . מקו� עזרת ישראל שהוא לפני� מ� הקלעי�אחריו 
אצל ומכ� במק" עמדו": לה�לכ� אמר , כרתעל כ� ויתחייבו , שמא ילכו אחריו לפני� מ� הקלעי�משה חשש 

  . 'דבר האת אכנס למשכ� לשאול לבדי ואני , הקלעי�
  

   ) ז'יאבמדבר (" לחד הוא ועינו כעין הבדוהמן כזרע ג"
ה לדיבה שהוציאו בני ישראל על המ� " שפסוק זה הוא תשובת הקב," המור המור המור המורצרורצרורצרורצרור"ב, ל" זצ סבאע סבאע סבאע סבאע����רבי אברהרבי אברהרבי אברהרבי אברהכותב 

שיהיה מועיל . א. תנאי�  ראוי שיהיו בו ארבעהטוביוגדר כמאכל מאכל ומסביר שבכדי ש. אומר� שהוא מאכל רעב
שיהיה מתוק לחי� כמו . ג. "תאוה לעיני�"בעני� שיהיה , ל מראה טובבעשיהיה . ב. לראש האד� ולבריאות גופו

ובא הפסוק ומתאר את . רווטה נקישיהיה . ד. "חכלילי"החי� אומר לי לי וזהו ש "�יחכלילי עיני"בפסוק מפורש ש
ו הוא מועיל לראש "כי ידוע כי זרע הקוליאנדר. "והמ� כזרע גד הוא"אמר התנאי הראשו� כנגד . המ� ומעלותיו

וטעמו כטע� לשד "השלישי אמר התנאי כנגד .  שיש לו מראה טוב"כעי� הבדולח"השני אמר התנאי כנגד . י�יולעינ
וז. שמור וטהור כמונח בקופסאל שהיה "ז חכמאמר" וברדת הטל ירד המ� עליו"הרביעי אמר התנאי וכנגד . "השמ�

  .  שהוציאו בני ישראל על המ�הרעהה בידהעל ה "קבהיא תשובת ה
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  )יט' חבמדבר ( "ואתנה את הלויים"
 כמני� חמשה חומשי  כמני� חמשה חומשי  כמני� חמשה חומשי  כמני� חמשה חומשי ,,,, להודיע חבת� שנכפלו אזכרותיה� במקרא אחד להודיע חבת� שנכפלו אזכרותיה� במקרא אחד להודיע חבת� שנכפלו אזכרותיה� במקרא אחד להודיע חבת� שנכפלו אזכרותיה� במקרא אחד,,,,חמש פעמי� נאמר בני ישראל במקרא זהחמש פעמי� נאמר בני ישראל במקרא זהחמש פעמי� נאמר בני ישראל במקרא זהחמש פעמי� נאמר בני ישראל במקרא זה""""    

        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""תורהתורהתורהתורה
 ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי מתר" בעל ?מזכיר הכתוב את חיבת� של ישראל,  בפרשת הלויי�,דוע דווקא כא�מצרי� להבי� 

שאי� ה� ויחשבו , הדעת תושי לידי חלובואיישראל  בניבמשכ� היה חשש שלעבודה בלבד הלויי� יוחדו כאשר ש
ת חמשוכמו ב, לפני המקו�של ישראל את חיבת� ומזכיר כא� הכתוב לכ� בא , לעבודהה� ראויי� רצויי� ואי� 

אצל כ� ג� . יחד תורה אחתה בחמשכל המהווי�  אופ�  בכל,הוא ספר בפני עצמולמרות שכל חומש , תורה החומשי
  . בכל זאת מהווי� ה� ביחד ע� סגולה אחד, לויי� וישראלי�, מחולקי� ה� לכהני�למרות ש, בני ישראל 

  

  )יד' במדבר ט(" וכי יגור אתכם גר"
מה : השאלה הנשאלת היאו. ישראלכפי שמחויבי� בני פסח  הקרבת קרב� האת חובתהגרי� על לצוות הפסוק בא 

יתכ�  ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר" ? )שמות יב מח( "וכי יגור את� גר ועשה פסח": "בא"הלא כבר נאמר  בפרשת , החידוש כא�
הגרי� היוצאי� , לומרכ, אשר עליו מדובר בפרשה, פסח מצרי�מדובר על חיוב הגרי� ב "בא"פרשת אמר בנמה שש

א� ה� היו באותו "שמשו� פסח ה� המחויבי� לעשות את ה, "ערב רב"דהיינו ה, מצרי�אר" מיחד ע� בני ישראל 
א וללא ה� הרי פסח שקרב� הבהיו מחויבי� לא יה� , ר" ישראלאחרי כ� במדבר או באגרי� שיתגיירו  אבל ה"הנס

  .לחייב� בפסח דורות במדבר ובאר"הכתוב  לפיכ� הוצר�, ) כג'דברי� ו( "ואותנו הוציא מש�"בכלל היו אבותיה� 
  

  )ד' במדבר יא("  אשר בקרבו התאוו תאוהוהאספסוף"
 ' וישמע ה'נני� רע באזני הוויהי הע� כמתא: "'שפסוק זה מחובר וקשור למה שנאמר בפסוק א" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

אינו  'בערה ב� אש המה שהאמת הבינו את בני ישראל ומפרש ש"  המחנהבקצה ותאכל 'ב� אש ה ויחר אפו ותבער
שהיו מהמצרי� הוא  אשר מקור� ,"ערב רב" ה� א,מתלונת�פסקו מקרה אלא הוא עונש על כ� שהתאוננו ולכ� 

י כוונת הווז .כל מה שהרהרו בלב�את לקח ועוד הוסיפו סרה והוציאו מ� השפה ולחו" למדו  לא ,שטופי זמה
את היינו שבו לסור� והוציאו ד "וישובו" ,"התאוו תאוה"  בקרב לבו"בקרבו"תחילה ב "והאספסו� אשר: "הפסוק

גרמו ג�  תחילה וו בכ" רבהערב"שאנו לומדי� " ג�: "לשו� הכתוב מ"ויבכו ג� בני ישראל" ,חו" ובכוכלפי תלונת� 
  .עמ�לבכות בני ישראל ל

  

  )טז' במדבר יא("  לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריואספה"
:  שא� על פי שזו הפע� הראשונה בה מזכיר הכתוב את מינוי שבעי� הזקני� לדייני� שנאמררבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

שבעי� "למצרי� בני יעקב כי מיו� שירדו ,  לדייני�ישראל שבעי� זקני�במצרי� מינו בני כבר הרי ש, "אספה לי"
ל� : "כתובומה שאמר ה, משפטי�את ה� וקיוחו אות� את הלמדי� וו אותנהיגשי שבעי� זקני� עליה�נו י מ"נפש

ויעל משה ואהר� נדב : "שכתוב, היו במת� תורהאלו שוה� ,  הזקני�שבעי�הכוונה היתה ל, "ואספת את זקני ישראל
אחרי� שנבחרו אלו זקני� היו , "אספה לי שבעי� איש: "הכתובומה שהזכיר כא� . " מזקני ישראלושבעי�ואביהוא 

  הוצר��סיני ולכהר  לשליחות יד מ�ראוייזקני� של מת� תורה מתו בתבערה כי היו ה�  שבעי�כי אות, עתה מחדש
  . שיאסו� אות� מחדשהכתוב לצוות 

  

  )כו' במדבר יא( ״במחנהאים נב״אלדד ומידד מת
" חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה" מובא ב.)זיסנהדרי� (" לאר"  משה מת ויהושע מכניס: " שנבואת� של אלדד ומידד היתהז%לחאמרו 
, "וכי מ� המי� משיתיה ותקרא שמו משה"  :בפרשת שמות על הכתוב ,זצ%ל י שלמה אליעזר אלפנדריי שלמה אליעזר אלפנדריי שלמה אליעזר אלפנדריי שלמה אליעזר אלפנדרירברברברבבש� 

אותיות  כ� שהוסי� את ה,"מ� המי�": א� כ� מדוע הארי� הכתוב ואמר" ממי� משיתיהו" היה לומרדי לכאורה ש
א� ". כניס'מ  ת י&הושע'ממ&שה : " שלראשי תיבותהיא " ממי�"ומתר" שהמילה  ?שה� לכאורה מיותרות א"� וה"ונ

מ� " ואמרהא "� וה"נואותיות הוסיפה בכוונה את שתי הלכ� , קביעה זוהסכימה לכנראה שלא בתיה בת פרעה 
את למחוק דהיינו " מח"יצא  "נה"'"מח"א� נחלק את המילה כ� , "במחנה" אלדד ומידד התנבאו א� ".המי�

 "יסכנ'הושע מ'י  ת'שה מ'מ: " של ראשי תיבותשה� " מי�מ"כ� שישאר , שהוסיפה בתיההמיותרות   "נה" אותיותה
  . מהשמי�  נגזר�כי כ

  

  )ד ל'יאבמדבר ( "ברו את העם המתאויםקי שם כרות התאוה בויקרא את שם המקום ההוא ק"
בינה בינה בינה בינה "מבואר ב? "קברות המתאוי�" ראוי יותר היה לקרא למקו� "ברו את הע� המתאוי�קי ש� כ"על פי הטע� 

 וכל אל מלבנעלמה היא ו. ה עצמהוהתאאלא קברו ש� ג� את , �וירק את המתאקברו לא � ההוא שבמקו "לעיתי�לעיתי�לעיתי�לעיתי�
  . לעדנקברה התאוה , המתאוי�הע�  על ידי קבירתכ� ש. שחזו בעונש הנורא
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