
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  
  פרשת השבועלהגיגים 

   )מט' במדבר ד(" פקד אותם ביד משה'  פי העל"
רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר ". ב� חדש ומעלהמ"הלוי נמנו " מב� עשרי שנה ומעלה"אנו רואי שבניגוד לבני ישראל שנמנו 

, משו שזהו הזמ� שבו הלבנה מקיפה את כדור האר� "מב� חדש ומעלה" את הלוי ה למנותאת משחייבה שהתורה 
: אמרשנ, "אמונה"לילה הנקראת המדת ו, בלילהא הלבנה הועל פי הידוע שזמ� ממשלת , והלוי נמשלו ללבנה

  . זוהי מידת של הלוי ואמונה )תהלי צב( "ואמונת� בלילות"
  

  )יח' במדבר ה(" וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים"
""""        ) ) ) ) ....סוטה כסוטה כסוטה כסוטה כ((((" " " " רררר שמרי כב שמרי כב שמרי כב שמרי כב''''מי המרימי המרימי המרימי המרי'''': : : :  דאמר קרא דאמר קרא דאמר קרא דאמר קרא????עמאעמאעמאעמאטטטטאי אי אי אי  מ מ מ מ,,,,צרי� שית� מר לתו� המיצרי� שית� מר לתו� המיצרי� שית� מר לתו� המיצרי� שית� מר לתו� המי

אומר , א� לפי זה, כדי לעורר את האשה להודותא  היההסיבו, הכה� נות� במי דבר מר,  בגמראאמרולפי מה ש
ובאו בה המי המרי ": הכתוב צרי� לומרהיה " ובאו בה המי המאררי למרי": ו לומרבמק, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 בקרבה המי בבוא,אחרי כ�רק ו, לה כשאר המיי קות ומתר� שאכ� כאשר האשה שותה מהמי ה מ".למאררי
וזהו שאמר . בההמרירות בפיה ובקראת תרגיש מיד היא יעוררו אותה והמי  ?א נטמאה: של האשה נעשה המבח�

כי , )כז' במדבר ה(" והשקה את המי והיתה א נטמאה ותמעול מעל באישה ובאו בה המי המאררי למרי: "הכתוב
את  בבטנה מיד ישובו למרי בפיה ובקרבה כמנהג הדברי המעוררי והמקיאי שימררו  המיאחרי השתיה בבא
  . "ה ירכנפלהה בטנה ותצבו"ואחרי כ� , השותי אות מאד

  

   )יא' במדבר ו("  עליו מאשר חטא על הנפשוכפר"
שחטאו של הנזיר הוא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"עונה ה? מהו חטאו של הנזיר שצרי� להביא קרב� חטאת: על השאלה המפורסמת

זו אי� את החסינות בהוספה ע ויתכ� שהרר היצי מצד גירויעל עצמו הוא מוסי$ בזה ש" בל תוסי$"שהוא עובר על 
" וא את עוסקי בתורה אי� את נמסרי בידו,תבלי� לו תורה ובראתי הרע יצר בראתי", רהשמעניקה התו

 ה� ,חוטא משני צדדינחשב נזיר ולכ� ה, מקור מהתורהשאיסורי בכי כוחה של החסינות הוא , :)קידושי� ל(
וה� מהעובדה, ל תאוותיווהוא לא שולט עאי� מעצור לרוחו מראה שזה שנזירות העובדה שהוצר� לגזור על עצמו מ

  .ולכ� מביא הוא חטאת, ו נזיר הוא מגרה היצר הרע בנפששבהיותו
  

  )ה' במדבר ז("  מאתםקח"
 של דיי� ברשותגלות היו עעהשנו ללמדהיא " מאת"אומרו הקדוש שכוונת הכתוב ב" אור החייאור החייאור החייאור החיי"מבאר ה

 לא חשב שיש צור� בעגלות היות משה הוא משו שטעהו, לא באו לרשותו של משהכלל  וו אותביאנשיאי שהה
 אכי ,  את העגלות לרשותולקבלמשה לא רצה לכ�  ,על העגלותוכל כליו המשכ� לשאת את ' יווי מאת הצהיה לא ש

 לאד  גדולמשא ה הקרשי והאדני שהנשיאי שיערו בדעת אלא ש ? לשימוש מדוע שיקח אותייראואינ
הסכימה דעתו של הקדוש ברו� הואאנו רואי שבסופו של דבר . לכ� הביאו את העגלות, ותעגל לשאת אות בצרי�ו

  ".קח מאת"ע דעת של הנשיאי ולכ� צוה את משה 
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 :לון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםנשמת אדם הע' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק

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

        ))))''''תהלים קזתהלים קזתהלים קזתהלים קז" (" (" (" (ונפלאותיו לבני אדםונפלאותיו לבני אדםונפלאותיו לבני אדםונפלאותיו לבני אדם, , , , חסדוחסדוחסדוחסדו' ' ' ' יודו להיודו להיודו להיודו לה""""
של הפצת  חמש שניםעל שהחיינו וקיימנו והגיענו לסיים  ,ל בורא עולם-זמירות שירות ותשבחות לא

 . ובעזרתו יתברך נתחיל בזה העלון את השנה הששית, העלון וזיכוי הרבים למען שמו



 

   ) ב'הבמדבר (" ע וכל זב וכל טמא לנפשרול צכ המחנהישלחו מן ו... צו את בני ישראל"
   )ד' הבמדבר ( "  כן עשו בני ישראלה אל מש'הכאשר דבר ... ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם"

, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה, "דבר"ואילו בפסוק השני משתמש הכתוב בלשו� " צו"בפסוק הראשו� מדבר הכתוב בלשו� 
בכל בעוד ש "ה אל מש'הכאשר דבר : "בפסוק שלפנינו נאמר" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה" נוספת שואל השאלה? מדוע ההבדל

 הוא לשו� זירוז "צו"לשו� ומתר� שה? ג כא� צרי� להבי� מדוע, " את משה'כאשר צוה ה: "נאמרפרשיות השאר 
 מחנות ויתכ� 'וכא� הרי יש צור� לשלוח את המצורעי שיצאו מחו� לג. עומד לצוות הוא דבר קשה' כשהדבר שה

ולכ� בהתחלת הפרשה כתוב לשו� ,  לשבת מחו� לבית ומחו� לענ�סכימולא יהאנשי שתהיה התנגדות וריב ש
 אל 'כאשר דבר ה" שעשו :בולכ� כת, למעשה המצורעי קבלו את החיוב לצאת ברצו� להתכפר מעוונש א אל"צו"

   .מרצונ החופשי וללא התנגדות" משה
  

  )ט' במדבר ה( ני ישראלבוכל תרומה לכל קדשי 
, כי נשאלת השאלה. אמ� שיבנה במהרה בימינועל בני� בית המקדש לרמוז שהפסוק בא " כסא דודכסא דודכסא דודכסא דוד" באאאא""""החידהחידהחידהחידאומר 

 ביתלבנות את צרי� למה , א כ�, את הקרבנותכאלו הקריב זה י ר הקרבנות ההעוסק בתורתל שכל "א אמרו חז
 חלק לא אתאבל ,  בקרב�חלק ה%האיש את כאלו הקריב  הלימועבסדר הקרבנות הקריאה ומתרצי ש? המקדש
כהני הושב, המקדש ביתאת ולכ� צרי� , הכהני  אשר: " וזו כוונת הכתוב.בעלי מתכפריהואת הקרב�  אוכלי
את טול הכה� ישצרי� , יקריבו ל&כה� לו יהיה& היינו אשרד,  תאורתיי בלמודדולא ,  בפועלהכוונה להקרבה" יקריבו
  . למודבי דלא זה וב ,חלקו

  

  )לא' במדבר ה("  ההיא תשא את עונהוהאשה  האיש מעוןונקה"
התברר שהוא א$ על פי ש,  שהתורה מבטיחה לבעל שהוא נקי מעוו�הספורנוהספורנוהספורנוהספורנואומר "  האיש מעו�ונקה: "על הכתוב

לחשוד בה  גרמה לוהיא ש שההא וזאת משו ש.)שבת צז(" החושד בכשרי לוקה בגופו"ל "ואמרו חזחשד בכשרה 
ממה "  ההיא תשא את עונההאשה: "ומצד שני אומר הכתוב. שלא להיסתר ע אותו האיש על התראתו שעברהאחרי 
�על שהעזה לעבור על כעונש תתבזה לעי� כל היא ? הנטמאלא היא  וא . תמותהרי שהיא? הנטמאהיא א , נפש

  .  ע אותו האיש ונסתרהבעלההתראת 
  

   )טו' ובמדבר ( "וסל מצות" 
ומתר� ? סל מצותג " ביו מלאת ימי נזרו"מדוע צרי� הנזיר לצר$ לקורב� שהוא מביא  י�י�י�י�''''ב מוואלוזב מוואלוזב מוואלוזב מוואלוז""""הנציהנציהנציהנצישואל 
כ� ,  שקרה לונסהל עלהודות ולהלל וזאת כדי  מילח עימו ארבעי ביאשצרי� להקרב� תודה אד המקריב שכמו 

כמו שהנביא כשמזכיר , לשמיולהתעלות ו להתקדש  לשעזרעל  'לההקרב� שהוא מביא הוא קרב� הודאה  , הנזירג
הקי ה "הקב, )יא' עמוס ב("  מבניכ לנביאי ומבחוריכ לנזריואקי" הוא מוסי$ ישראלע ה "הקבאת חסדיו של 

 מכא� אנו למדי .'ה קדושה ואהבתשל ת ועזר לה להתקדש ולהשיג מעלהוא היינו ד, נזירי בני ישראל מבחורי
   . כ�על ה "את הקבשבח לועליו להודות ,  ולהתעלותיתנאד לעליה רוחהכה וזשכאשר 

  

  )ו׳ כגבמדבר ( " אמור להם…דבר אל אהרן ואל בניו לאמר"
 ?"ר&לאמ: אחר שכבר אמר לפני כ�&אמור לה&: אומר בברכת הכהניחוזר הכתוב ומדוע , המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאשואל 

פניה אל מדוע מברכי הכהני את ישראל כש, יד מדובנאיד מדובנאיד מדובנאיד מדובנאהמגהמגהמגהמגשואל , עודו, לכאורה זה נראה ככפילות מיותרת
כדרכו ? ה ומ� הראוי היה שפניה של הכהני יהיו כלפי ארו� הקודש" הקבלפילה אתהיא כהני ההרי ברכת , הע

, מתהל� רעב וערו בחוצות העירהב� והיה , ב� שסרח דרכו ואביו גרשו מביתו בדר� משל להמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאמשיב 
רח וכל לג אני מתחנ� לפניכ שא, אבהענה ,  וישיבו לביתוסלח לויושיחו� אביו  לאעיר ופנו ה  תושביריחמו עליו

כ� לכו ,  כפי שבאת לדבר עמי על בני אלא?שתעוררו רחמי בלבי על בניצרי� אני וכי , ולהלבישוו ליעל בני להאכ
צריכי ה לבקש י כו, כהניבברכת ה כ�. וטבואז הכל יחזור למ, דרכואת יב יטותשפיעו עליו שאליו ודברו עמו 

 "הכתוב אומר &כה תברכו את בני ישראל אלא,  הרי הקב&ה תמיד לבו רחמי על עמו? ישראלה% שיבר� את עמ
כי , ולכ� פוני הכהני אל הע. שפע הטובאת ה כדי שתהיו ראויי לעמוד על הברכה ולקבל, יב דרככשהזדרזו לה

   .בה ובמעשיההברכה תלויה וטמונה 
  

  ) כד'ובמדבר (" ךרמשוי' הכך ריב"
שעיקר הברכה שע ישראל זקוקי לה היא  "עוללות אפריעוללות אפריעוללות אפריעוללות אפרי"המתר� ? כהני בלשו� יחידהלמה נאמרה ברכה 

  .ותתלקסמ רות הרעותזה וכל הגוישבכל מקו שיש אחדות ושלו הברכה מצ, כמה עלינו לשאו$ לאחדות .האחדות

        3268315326831532683153268315****052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315****052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי לספרי לספרי לספרי ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""ומדרשת ומדרשת ומדרשת ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""הבקשות הבקשות הבקשות הבקשות חברת חברת חברת חברת 
        3268315326831532683153268315****052052052052: : : :  לפרטי לפרטי לפרטי לפרטיטלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    ה יוס$ ב� חמוה יוס$ ב� חמוה יוס$ ב� חמוה יוס$ ב� חמו""""לימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

        ::::לרפואת כל חולי ישראל ובכלללרפואת כל חולי ישראל ובכלללרפואת כל חולי ישראל ובכלללרפואת כל חולי ישראל ובכלל
 ....נע אברה ב� רויטלנע אברה ב� רויטלנע אברה ב� רויטלנע אברה ב� רויטל,   ,   ,   ,    ב� אסתר ב� אסתר ב� אסתר ב� אסתראליהואליהואליהואליהו,  ,  ,  ,  א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""הרההרההרההרה


