
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )טו-יא' במדבר ח(" תנופהוהנפת אתם ", "'והנפת אתם תנופה לה", "'הלוים תנופה לפני ה והניף אהרן את"

שאומר ששלוש י "רששל  ושופיר מביא את רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי,  שלש פעמי�"תנופהתנופהתנופהתנופה"שלפנינו מוזכר המושג בפרשה 
 לעבוד ווהי" הנאמר בשכנגד בני קהת היא ראשונה התנופה ה. מרריבני גרשו� ובני , כנגד בני קהתתנופות אלו ה� 

 הארו� והשלח� והמנורה :הדברי� המקודשי�ה� אחראי� על  ,המקדששהרי בני קהת ה� נושאי , "'את עבודת ה
תנופה " נאמר בה �לכ, בני גרשו�היא כנגד יה התנופה השנ .)'במדבר ז(" כי עבודת הקדש עליה�: "שנאמרוהמזבחות 

תנופה  .יריעות הקרשי� הנראי� בבית קדשי הקדשי� ועבודת הקדש עליה� ג� כ�את  � נושאיהיוה� ג�  ש"'הל
,  כלי הנחשת והעצי�שה�קרשי המשכ� ובריחיו ועמודיו ואדניו את  �בני מררי שהיו נושאיהיא כנגד שלישית 

 מביני� שבני לוי היו במעלות שונות לפי פירוש זה אנו. "'לה"ולא , "'לפני ה" סת� ולא הזכיר "תנופה" �אמר בהנו
אהר�וינ! "על כלל הלוי� הכתוב בסו! הפרשה שהזכיר א  אל לנו לחשוב שהיתה חביבות� שונה שהרי ראינו 

  .  לפניו� וחביבי� זכאי�שכולנו  ללמד"'אות� תנופה לפני ה
  

  )ב' במדבר ט("  את הפסח במועדוויעשו בני ישראל"
, י� הנשי�יא� נוסי! את מנו, גברי� בני עשרי� שנה ומעלהשש מאות אל! ד על י� בני ישראל בעת ההיא עמימנ

שהיו ראויי� להקריב כהני� ס  כל הו, הרי שהמספר הוא כפול, ראשו�חייבות בקרב� פסח הנשי� שג� הלמא� דאמר 
ופנחס , משכ� בחנוכת הנדב ואביהוא מתושהרי ,  שני בניו ומשה, אהר�אלההיו , את קרב� הפסח היה מצומצ� מאוד

כיצד עשו ,  מאודרבבות פסחי� בזמ� קצרהקריב  כהני� היו צריכי� לארבעה/ שלושה,וא� כ�. כה�מנה ללא נתעדיי� 
הוא קרב� הפסח , בכל זאתא  , אל! לויי� ביו� אחדעשרי� ושניי� אהר� הני! פלא גדול שמצאנו בר � כמנ א?זאת
בזמ� מגביל את שחיטת הפסח ש, )ג' במדבר ט( "עשו אותובי� הערביי� ת": ופלא זה מודגש בכתוב. יותרגדול פלא 

ראש חודש ניס� היה בה ששדבר זה היה אפשרי רק באותה השנה " מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מתר% ה. קצר מחצות היו� עד הערב
שהדי� הוא , ערבההאמורי� עד את רכו אהר� ובניו להקטיר טאז לא הצו, בשבתחל הפסח כ  שחג , יו� ראשו�ב

את להקטיר ג� � כהניה לעהיה א� ערב פסח היה חל ביו� חול   א.  שבת ביו� טוב� שלחלביהשמותר להקריב את 
  .  כללי אפשרנואידבר שוזה ,  ביו� טוב�קרבינ� חול אישל יו�  �חלביהיות ש,  לפני החגבי� הערביי�החלבי� 

  

  )כב' במדבר יא("  ומצא להם ובקר ישחט להםהצאן"
ה לספק בשר לכל ע� ישראל ורק בגלל "קבהו של יכולתלגבי מסופק היה כאילו משה נית� להבי� י "פירוש רשלפי 

בניגוד למה שהעניש אותו במי מריבה , ה את משה"ה בלבד לא העניש הקב"העובדה ששיחה זו היתה בי� משה לקב
ה "ו של הקבתחולק עליו ואומר שחלילה לחשוד במשה שהוא מסופק ביכול" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה. שש� היה הדבר בפרהסיה

 א  "יאס! לה�" ו"ישחט לה�"שה "הקבמצד היתה שאכ� אפשרי הדבר  "ומצא לה�"ה באומרו שאלא כוונת מ
א! א� תת� "ו כי א� תואנה �מבקשיה�  מאחר שאי� ,אפשרי אינו זה, דהיינו שדבר זה יספק אות�, "ומצא לה�"

יק מדי ו" דברי�עלילות לא יספיק לה� כי עוד יוסיפו סרה לבקש ,לה� כל צא� ובקר וכל דגי הי� שבעול� ימצא לה�
יכול היה משה  ?"לה�"מדוע נאמר פעמיי� , "א� את כל דגי הי� יאס! לה� ומצא לה�"אמר ממה שנ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

אחד מה� אפשרי והשני בלתי , משה חילק את דבריו לשניי� שאלא "א� את כל דגי הי� יאס! ומצא לה�: "לומר
  . עלילההיות וה� רק מבקשי� אפשרי 
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק    סיון' ע יז"ל נלב"ן חמו בר לונה זעמרם ב

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



 

  )ג' חבמדבר ( ״ויעש כן אהרן״
        ).).).).רש&ירש&ירש&ירש&י((((    """"להגיד שבחו של אהר� שלא שינהלהגיד שבחו של אהר� שלא שינהלהגיד שבחו של אהר� שלא שינהלהגיד שבחו של אהר� שלא שינה""""

בששת ימי  ,יאהרבהור פבסיממה שכתוב מתר% ו ?ראיה שאהר� לא שינהי "לרשאיפה יש מ ����""""המלביהמלביהמלביהמלבישואל 
 ולא נאמר "אורויהי " :נאמרש� בבריאת האור חו% מאשר  "�ויהי כ&ובריאה נאמר לאחר כל בריאה ש�  ,בראשית

מאחר שהעול� לא היה ראוי , לבא  נגנז לצדיקי� לעתידזה הביו� נברא שר ושהאבמדרש ל "הסבירו חזו, "�כויהי &
 .כ�&יהי ו" ת האורבבריא לכ� לא נאמר. שנבראהמאור הראשו� � ושונה טאור אחר קבעול� לו ובמקומו נתהווה 

& הרי יעש כ� אהר�ושכאשר נאמר &י "למד רשמכא� . "שינויללא קבוע ו"ו תעו משמ"כ�"שהמושג  אנו מכא�ומדי� ל
  . " של אהר� שלא שינהושבח  להגיד"זה 

  

  )כ' במדבר ח(" את משה ללוים' ם ככל אשר צוה הל עדת בני ישראל ללויכרן וויעש משה ואה"
יותר משאר ' שהכתוב מציי� כא� את בני ישראל שעשו כדבר ה מה השבח הזה" נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" בספרו אאאא""""החידהחידהחידהחידתמה 

בעצ� על הלוי�  ישראלידיה� של סמיכת שיש במעשה זה של  תרוקתרוקתרוקתרוקססססרבי שלמה ארבי שלמה ארבי שלמה ארבי שלמה אומתר% בש� ? דברי� שעשו
מ�  היא נטלה מה� ונתנה לשבט לוידאה בעובדה שהבכורה והו, בחטא העגל, זרה שחטאו בעבודהאה על כ  הוד
ה�  עליה� וכאלו וכפרשיהלוי� את לוקחי� משמעותה שבני ישראל  ישראל את ידיה� על הלוי� ה זוכיסמו, הדי�

שלא מצד  א�,  על זה�מעכבייו הא� ישראל מפתיע או מוזר דבר ה לא היהלאור זאת . קרב� בעד� לתשועת נפש�
א� ו. תעו קצת מעטי� היולמרות שבסו! , תחילת המחשבה לא היתה כ   כי באמת,להודות שפשעו בעבודה זרה

הכתוב לכ� העיד , זה ברצו� גמור פלא א� לא היו עושי� כלזה לא היה ו, בכורה מה�ה נטלהעל ש אפ� החרמצד ש
  . אחד מה� לא עכבא! ש העושי�את בח ישו
  

   )כב- כ 'במדבר ט("  או יומים או חדש או ימים...או יומם ולילה... ד בקרעמערב ... ויש אשר יהיה הענן"
, לפי הכתוב שלפנינו אנו לומדי� שמסעי בני ישראל במדבר התנהלו על פי מש  הזמ� שבו שכ� הענ� על המחנה

). י"שנה לפי רש= ימי� (ה אחד ועד שנה כאשר זמני� אלו לא היו קבועי� אלא השתנו ממקו� למקו� ונעו בי� ליל
, מדוע באמת לא היו הזמני� קבועי� בי� המסעות כ  שנית� היה לבני ישראל להתארג� במחנה, ונשאלת השאלה

חכמת הקבלה על פי   הקדוש"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ר האמב? לנוח מהמסע הקוד� ולצבור כוחות לקראת המסע הבא
היו ניצוצות הקדושה שאת ה כדי לברר ולהוציא תיישראל במדבר ההמסבירה שמטרת המסעות והנדודי� של בני 

, ניצוצות יש בכל מקו� וכמה זמ� דרוש לברר את ניצוצות אלויודע כמה אשר רק הוא , ה"קבה, ולכ� , במדבריותשבו
ני� וזה מסביר מדוע היו הזמ. לא פחות ולא יותר, דאג שבני ישראל ישהו במקומות אלו בדיוק את הזמ� הדרוש לכ 

ועל ידי הענ� חנו , כיו� שבכל מקו� היה מספר שונה של ניצוצות קדושה אות� צרי  היה לברר, בי� המסעות משתני�
יתכ� � מות אחריבמקוו לואי, רק במש  הזמ� הדרוש לכ ו,  את הניצוצותבררבו היה צור  ל במקו� שבני ישראל רק

   . רר את הניצוצות תו  כדי ההליכהבל וספיקשה
  

  )יד' במדבר י(" באו נחשון בן עמינדבועל צ"
הרי שמ� הוזכר כבר בעת , מדוע מזכיר הכתוב שוב את השמות של נשיאי המטות בתיאור אופ� המסע של המחנות

 שאי� לומר שהטע� הוא כדי שנדע שאלו ה� אות� הנשיאי� ולא מת ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר ? המפקד שערכו משה ואהרו�
ו מכ  שמני� אנשי� בעת החלוקה למחנות היה זהה למנינ� בעת המפקד של כי דבר זה למדנ, אחד מה� מאז המפקד

בא ש, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר% , אאל. משה ואהרו� כ  שא� לא מת א! אחד מבני ישראל אזי ברור שג� הנשיאי� לא מתו
הול  הנשיא היה לכת� בדר  עת ג� בלא רק בעת החניה היה הנשיא מפקד ומנהל את המחנה אלא ש, למדנוהכתוב ל

, "וישכו� כמל  בגדוד ולא ילכו כצא� אשר אי� לה� רועה: "�"וכלשו� הרמבמצותו את  שיעשו דואגו צבאהאש בר
כפי שעשו בזמ� מלחמה שמינו כה� , מפקד אחר שתפקידו יהיה לנהל את המסעותנו לה� ילא ממשמעות הדבר שו

  ".כה� משוח", מיוחד לנהל את המלחמה
  

  )לא' במדבר י(" ת חנותנו במדבר על כן ידעכי  נא תעזוב אותנואל"
בניו יצטרפו לע� לפחות מבקש משה ש, שאחרי שיתרו מסרב לבקשתו של משה להצטר! אליה�" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מסביר ה

אילו ראה יתרו שיאמרו ר שאבעיני האומות ' ל הוליחיעזבו אותנו יהיה בכ  א� ג� בני   ":ישראל ואומר משה ליתרו
ר אל וחזייתרו שיתרו ובניו להסכמה ע�  משההגיע ובזה ". ב אות� הוא ובניו באמת לא היה עוזלהי)אבה� עני� 

ובני : "הכתובכמו שהעיד  ע� ישראליחד בניו הלכו אילו  ו" את חותנו ויל  לו אל ארצומשהוישלח :" שנאמרארצו
  )טז' שופטי� א("  מעיר התמרי� את בני יהודהעלוקיני חות� משה 
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