
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ב' אבמדבר ( " כל עדת בני ישראל את ראששאו"

מלחמהללא שו�  "איש על דגלו"שיכנסו לאר� מיד  את בני ישראל כדי לסדרשמטרת המניי היא  הספורנוהספורנוהספורנוהספורנוכתב 
אלא שלאחר חטא  , מאליוופנהל שעמד "זחהגרגשי שעליו אמרו ה  כמו שעשמפניה�יפנו וזאת משו� שהאומות 

הכתוב הוסי�  . אות�� להחריכו והוצרשנהלבני ישראל עוד ארבעי� אומות להרע השבע הוסיפו  �קלקולוהמרגלי� 
 דר על, ומעלתוית שי האמורה על צורתושנחשב בשמו כל אחד מה� היה  הדור אותובכי , " שמותבמספר" :ואמר

אלא  ולא נזכרו " שמותבמספר"לא נמנו  אר�האי בכ לו, דור באי האר�במה שלא היה  "ואדע  בש�" :מה שנאמר
 יחיו בעצמ�שי� נשאות� האהיתה הכוונה המקורית  שנוהודיענכתב כדי ל� זה גו, שי�נהאראשי המשפחות ומספר 

  .האר� ולא יפקד מה� אישאת ויירשו 
  

   )ב' במדבר ב("  לבית אבותם יחנו בני ישראל על דגלו באותותאיש"
היה נכנס משה ללח� ו"  לבית אבות� יחנו בני ישראל על דגלו באותותאיש" אומר שכאשר נצטוה משה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

ה "הקבהרגיע אותו  ?במערביחנה מי ו ?במזרחיחנה פול מחלוקת בי השבטי� מי יר על סדור הדגלי� שלא תטעמצ
כי במדרש מובא שלפני . אביה�יעקב ביד� מ מסורשדבר זה היות לטרוח בזה  הוא צרי  להצטער ואיואמר לו ש

ו נשאשה� שו� מא� אחד מנכדיו לא ג� אחד מהמצרי� וא� צוה לבניו שלא יגעו במטתו הוא שנפטר יעקב אבינו 
ולא בני בניו , )'בראשית נ(" ו בניו ארצה כנעויעשו בניו לו כ כאשר צו� וישאו אות: "כמו שכתוב, מבנות כנענשי� 
אפרי� , ראוב ושמעו וגד יטענו מ הדרו�, המזרחיהודה ויששכר וזבול ישאו מ " :� יעקבאמר להעוד , בניו

עתיד  שהוא יטע מפני אללוי ,  מפני שהוא מל  יטעאיוס� ל, ד ואשר ונפתלי מ הצפו, ומנשה ובנימי מ המערב
ה "א� תטענו מטתי כמצותי עתיד הקב: "וסיי� יעקב ואמר, "ואינו בדי שיטע ארונו של מת', ארו האת  וטעל

  . "במדברלהשרות אתכ� דגלי� 
  

  )יז' בבמדבר (" וכאשר יחנו כן יסע "
אשרי יושבי "ב ואומר ש"אשרי תמימי דר "  לבי" בית אשרי יושבי"בי את ההבדל ציי  מרבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי� 

   . "תעיתי כשה אובד" הוא  הסיו�"באשרי תמימי דר "אילו ו, "ה%אנחנו נבר  יו" הסיו� הוא "בית 
  

  )א' במדבר ג("  תולדות אהרן ומשהואלה"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( ב חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו ב חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו ב חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו ב חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדואתאתאתאת שכל המלמד  שכל המלמד  שכל המלמד  שכל המלמד ,,,, תורה תורה תורה תורה���� תולדות משה לפי שלמד תולדות משה לפי שלמד תולדות משה לפי שלמד תולדות משה לפי שלמדונקראוונקראוונקראוונקראו""""

נחשבי� ישראל בני כל , א� כ , י ואומר שא� מי שלמד ממשה נחשב בנו"על פרושו של רש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" המקשה
אלה שמות בני "ואמר הכתוב חזר מדוע " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שאלה נוספת שואל ה? תורהמשה מד י לכול�את תולדותיו כי 

) כ'דברי� ט("  מאד להשמידו'אנ� ה התובאהר: "שנאמרמה לפי מתר� ו? את משהכא ולא הזכיר  )ב' במדבר ג( "אהר

בני� שהציל משה � שני שאותכ  משה לחצאי של  ו והועילה תפלת"לוי בני� כאלא השמדהאי "י "פירש רשו
ה למשה "שאמר לו הקב " את משה בהר סיני' הדברביו� : "לכ נאמרבתפלתו דומה כאילו ילד� ונעשו תולדותיו 

א�  .ש� על ההרה "קבעליה� ונעתר לו המשה התפלל בו בזמ ו, שראל את העגלכי עשו בני י ) ז'שמות לב(" ל  רד"
כשאמר ו, בזכות משה מ המיתה וצלנ ואיתמר שאלעזרהכוונה ל" אלה תולדות אהר ומשה: "הכתובכשאמר , כ 

  .מהמיתהמשה אות� לא הציל שנדב ואביהוא הכוונה היא למשה את הזכיר י ללב "אלה שמות בני אהר: "הכתוב
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחקסיון    ' ע ז"סיון     יוסף בר טובה נלב' גע "לה נלבמסעוד בר פר

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )יח' במדבר א(" לדו על משפחותם השני ויתיבאחד לחודש הקהילו  כל העדהואת"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( כל אחד ואחד להתייחס על השבט כל אחד ואחד להתייחס על השבט כל אחד ואחד להתייחס על השבט כל אחד ואחד להתייחס על השבט,,,,לידת�לידת�לידת�לידת�הביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת הביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת הביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת הביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת , , , ,  על משפחות� על משפחות� על משפחות� על משפחות�ויתילדוויתילדוויתילדוויתילדו""""

את שכל אחד היה לו בא ללמדנו , בני ישראליו� עצמו נקהלו הקדוש שמה שכתוב שבאותו ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
אומרו כוונה בהזו ו, �יו� הוכר היחוס של כולאותו הבועוד , והעדויות ותהראיובו כל לא טורח ל אצלויחוסו ספר 

כי , "שנולד בכשרות"להביא חזקת לידה כל אחד צרי  ש, ותממזרלבטל חשש הוצרכו לחזקת לידה ש, "ויתילדו"
  . אבינויוחסי עד יעקב ספר הביא הממזר לג� ל ויכלולא זה 

  

  )די' במדבר ג(" אל משה במדבר סיני' וידבר ה"
""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר  ?"במדבר סיני"בר אל משה יד' מדוע מציי הכתוב שהדיבר אל משה בהר ' בתחילת הפרק צוי שהש 

וכדי שלא , וש� צווה משה לבחור את תולדותיו של אהרו, )א' במדבר ג(הזכיר " את משה בהר סיני' ביו� דבר ה", סיני
ה של בחירללמדנו שה" במדבר סיני"ב וציי שהדבר נאמר בא הכתו, בהר סיני היתה לויבני הפקידה של נחשוב שג� 

 בהר משה נצטוה לא הלוי� על בחירת אבל ,  ביו� צותו על מעשה המשכ"בהר סיני"היתה  לבדבתולדות בני אהר
  . רק במדבר סיני באהל מועדאלא , סיני

  'ו –הגיגים לפרקי אבות 
  )א ("במשנתםור בהם ח שברוךן המשנה בו חכמים בלשושנ"

י מאמרי� שנלקטו על ידהוא אוס� אלא , המשנהקורי של מחלק ו נאינ" פרקי אבות"הששי בפרק  שהיד&איד&איד&איד&אהחהחהחהחמבאר 
הטע� הוא משו� שכידוע מנהגינו ו. בשבח לימוד התורה וקנינההמדברי�  המדרשי�ממהגמרא והחכמי� הקדמוני� 

המקורית  מסכת אבותת שויהו, ותתשב שה� שש, שבועותחג ה לחפסחג הבשבתות שבי  &אבות&את מסכת ללמוד 
לפני בת ששב למדשנ, לימוד תורה מדבר בענייה, � למסכת עוד פרקהוסיהיה צור  ל, ה פרקי� בלבדשמיחמבנויה 

נו חכמי� בלשוש&: וזה לשותחיל בומ, &פרק קני תורה&פרק זה נקרא . כהכנה לקבלת התורהו השבועות גח 
 ולקטאוס� ש הוא אאל ,ושדרבינו הקה על ידי ברושח" אבות "מסכתהזה איננו חלק משהפרק נו להודיע, ה&נהמש

  .לשו המשנהומנוסח כרבותינו 
  

  )א( "אהרשתו ענוה ויבומל"
ממנו את שעל ידה פורק האד� זוהי ענווה , פסולהשהיא  יש ענווה, אומר שיש שני סוגי� של ענווה  טוב טוב טוב טובש�ש�ש�ש�על על על על בבבבהההה

והסוג השני הוא ענווה  ?אני שאעסוק בתורה ובמצוות  ומי?מה אני": מומשו� שהוא אומר לעצעול יראת ה' 
שתו ענוה בומל: "אל סוג זה של ענווה התכוו התנא באמרו, חיוביתזוהי ענווה ו', שמביאה לידי תורה ויראת ה

 הוא שעהרבדר  כלל  )ג' תהילי� י(נפשו&   רשע על תאוותלל&כי ה:  את הפסוקטטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעשבאותה הדר  פירש ". אהרוי
   .ש� עצמו שפל ועניו כהללהוא מתלבש בענווה ו, נפשו& &תאוותא את מלמגיע הדבר לצור  שלו לא  כאשר . ותאג
  

  )ד(" ת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמלפ"
, ורק בתורה נאמר בלשו הווה" התחֵ+" "תיַ*", "התשֵת", "לתאֵכ: "בכל הענייני� דיברה המשנה בלשו עתיד

נפש נפש נפש נפש "בספרו  יייי'''' חיי� מוולוז חיי� מוולוז חיי� מוולוז חיי� מוולוזייייבבבבררררשתי תשובות משיב על כ  ? מדוע". תעמול" נאמר בלשו עתידולא " לעֵמ"
 " במשורהמי�"מו" במלחפת "צטר  לחיות מא� יגיע למצב בו יפילו אד� לומר לעצמו שאצרי  ה,  ראשית:"החיי�החיי�החיי�החיי�
תורה ויעדי� לעמול בתורה מאשר לצאת מעולמה של הותר על עמל ולמוכ אי הוא ללא מיטה לישו עליה ובלבד 
טרד מעצת היצר שעליו י לעמול בתורה ולא לה,בהווה, עתהוא כל וורק מתו  מחשבה זו יכ. יגע בפרנסההתתורה ל

ד שעה או עו ,ידעתלזאת אד� לדחות היכול , כל מה שנוגע לצרכי הגו�ב, שנית. להתפנות יותר לצרכי פרנסה
 .ה תמידתורב קעסואלא י, י לדחות זאת א,תורהלימוד המה שנוגע לב א  , שעתיי� ולא יפסיק מתלמודו לש� כ

  .לשו הווהב" ובתורה אתה עמל"התנא ולכ כתב 
  

  )ד" ( אשריך וטוב לךשה כןואם אתה ע" 
 מרצונ  הטוב ,עצמ  עושה כבא� אתה לומר לנו ש, "א� אתה עושה כ" שכוונת המשנה � שי�� שי�� שי�� שי�""""המהרהמהרהמהרהמהראומר  

אשרי  "אזי , "פת במלח"ל אלא ואכל מה  ולא משו� שלא יהיה ל, עשות זאתתה אנוס לאולא מפני ש, ומנדבת לב 
   ".אשרי  וטוב ל "משו� עוני ודוחק לא מובטח ל  " פת במלח"א  א� אתה אנוס לאכול " וטוב ל 
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