
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  השבועפרשת להגיגים 
  )ב' במדבר א("  זכר לגלגלותםכל"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( בקע לגלגולת בקע לגלגולת בקע לגלגולת בקע לגלגולת,,,, על ידי שקלי� על ידי שקלי� על ידי שקלי� על ידי שקלי�����לגלגלת�לגלגלת�לגלגלת�לגלגלת�""""
לשו� מוכח מלא שקלי� ולהיה של ישראל זה ניי� המהש מרוואי " רשעל לקוהרבה מהמפרשי� חכמו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

היה ללא והמני� הנוכחי י שקלי� ל ידראשו� היה עמדוע המני� ה, צרי� להבי� ו".לגלות�ולג"המקרא שאמר 
נזק מהעי�  ו,מנוי בדבר ת השולטהעי� הרעהמאת הע� להציל א כדי שקלי� הוומתר  שכל הצור� להביא ? שקלי�

 �שאי�  כאחד חזקמו ש,זהובי� אצל איש עני� מאה משל בזמ� שרואיל ,הוא חידושל דבר שדווקא במני� שהרע שיי
 ובעל איש אמידככבר הוחזק הוא  כי זהובי�ר אל"  אצל עשי�רואיאשר כאשר יותר העי� הרע משולטת בו , כס"לו 

, � ונתמעטו ש"נפש ירדו מצרימהשבעי� כי ב" ,ישראל בצאת� ממצרי� היו מוחזקי� במתי מספרג� בני  כ� .ממו�
לבד מט" גברי� אל" שש מאות ראשו� ני� ה ופתאו� נמצאו במ, ליאורהבני� והשלכת גודל הצרות והעינויי�מ

אחר , המנייני� בשאר �כי� שאה מ, לכ� מנה אות� משה בשקלי� מקו� לחוש לעי� הרע זו הונשי� ודאי היה בפע�
ראשו� כי ני� המביתה ה שקלי�מני� בהמצות כלומר . שלא היה צרי� למנות� בשקלי� , ועצו�רבע� ככבר הוחזקו ש

 העגל והדי� למעשהקרוב היה ההוא ני� ה� מצד העונש כי המועי� הרע ה� בדר� הטבע המחשש שינזקו בו היה יותר 
לכפרה על נפשות� ולהציל� מעי� � להביא שקלי� היו צריכילכ� , עגלמעשה העל נות� שיפלו רבי� מה� מצד עונש 

   . מנייני�השאר  בכל �כי� שאה הרע מ
  

  )ב' במדבר א(" במספר שמות"
במני� הבכורי� ו שאמר  כמ"במספר שמות�"אמר נלא ו" במספר שמות"מעיר שבמני� הנוכחי נאמר  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

ישראל בקבלת התורה בסיני היו כנגד פקודי מחנות בני פקודי שפרש והוא מ, )במדבר ג(" ושא את מספר שמות�"
 המלאכי� כמספר ,דגלי�הארבע על  ,והיה המספר במחנות ישראל,  ההואהמלאכי� שנגלו ש� במעמד הקדוש

ישראל בני כי , המלאכי�של שמות הכלומר במספר , "תבמספר שמו: "הכתובועל כ� אמר , שבארבע מחנות שכינה
תפקדו אות� " :שאמר מה וזה,  המלאכי� המשרתי� במרו�כמספרמעמד הקדוש מלאכי� גופניי� הבאותו היו 

:  הכתובואומר, כי ישראל צבאות מטה כנגד צבאות של מעלה, כלומר כנגד צבאות השמות שהזכיר, "לצבאות�
יצאו כל צבאות : "לפי פירוש זה נית� להבי� את הכתוב שאמר. )'שמות ז("  בני ישראלוהוצאתי את צבאותי את עמי"
לכלול על מנת " 'צבאות ה: "אלא נאמר, "יצאו כל צבאות ישראל"לומר יותר היה ראוי , )'יבמות ש(" מאר  מצרי�' ה

השכינה אי� ואי� ספק ש, "גלו למצרי� שכינה עמה�: "ל"כפי שאמרו חז. תחתוני�ג� את הועליוני� ג� את הבגלות 
  .  עמה�שיצאוה אמר בגאוללכ� נ, שכינה עמה�הצבאות ארבע מחנות זי ג� עמה� בגלות א

  

  )ה' במדבר ב(" ן צוערבונשיא לבני יששכר נתנאל "
דגלי� נזכר הארבעה ממטה אמצעי  שבכלשאומר  תרוקתרוקתרוקתרוקססססאאאא שלמהשלמהשלמהשלמה יייירברברברב דברי ת אאמבי" קדומי�קדומי�קדומי�קדומי� נחלנחלנחלנחל" באאאא""""בינו החידבינו החידבינו החידבינו החידרררר

ש� נשיא המטה בדגל ראוב�  ,"נתנאל"הוא האמצעי ש� נשיא המטה בדגל יהודה . "אל" של הנשיא שמו בסו"
האמצעי ש� נשיא המטה בדגל ד� , "גמליאל"הוא האמצעי ש� נשיא המטה  בדגל אפרי�, "שלומיאל"הוא האמצעי 

זה רמוז ג� בחנוכת המשכ� שהנשיאי� הביאו בימי� ו. "אני ה& שוכ� בתוכ�"לקיי� מה שנאמר  ,"פגעיאל"הוא 
 ביו� ח&  קרבנוהביא את" גמליאל" , ביו� ה&הביא את קרבנו" שלומיאל" , ביו� ב&הביא את קרבנו" נתנאל: "הבאי�

  . ו"עולה כ' וג� ש� הכ'ו למספר יא& עולה  + ח& + ה& + ב&יחד וכשתצר" ,  ביו� י'אהביא את קרבנו" פגעיאל"ו
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  )יח' אבמדבר (" ויתילדו על משפחתם לבית אבתם"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת לידת כל אחד ואחד להתיחס על השבטהביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת לידת כל אחד ואחד להתיחס על השבטהביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת לידת כל אחד ואחד להתיחס על השבטהביאו ספרי יחוסיה� ועדי חזקת לידת כל אחד ואחד להתיחס על השבט""""

בני שהיא " ויתילדו"הכוונה ב אאל,  שטר ועדי� על יחוסיה� לשבטיה� להביא�שהיו צריכי אי� הכוונה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי 
 הוא הטע�ו. "מי שיי� לאיזה שבט"כלומר בני ישראל צוינו כ" תולדות� למשפחות� לבית אבות�"נמנו ישראל 
ידוע חו  מערב רב אשר , נקהלו כל העדה אל פתח אהל מועד, על המניי�ה "כאשר צוה אות� משה מפי הקבמשו� ש

: ואמרו לפני משה והנשיאי�,  שקלותהעדה אאיש מוהביאו כל , מיו� שיצאו ממצרי�כבר לא מבני ישראל � שה
שקלי כל שבט ושבט במקו� את נות� היה ומשה , "אלמוניאני פלוני נולדתי לפלוני ממשפחת פלוני שהוא לשבט "

המשפחות לא אמר ש� את ר הזכיבו במני� השני שיא שוהראיה ה. הפרט והכלל� מספראת ידע כ� , מיוחד
לדגליה� נבדלו השבטי� זה מזה ונודעו השבטי�  שחנו אזכי מ, "במספר שמות לגלגלות�"ולא הזכיר " ויתילדו"

אנשיה את ה תמשפחה מנכל ו, שבטיש בכל כמה משפחות רק והוצרכו לדעת , �המשפחות לאיזה שבט ה
  . הואנשיאי� במני� ה ההיויכי� שיצריו ולכ� לא ה, לגלות�ולג

  

  )כ' במדבר א("  ישראלבכורראובן "
 כעני�ה תשובזאת משו� שחזר בו הבכורה ממעלתראוב� לא נפל בדיני שמי� שמהפסוק שלפנינו  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"לומד ה
וכל הנפילה של ראוב� מהבכורה , )כב' בראשית לה(" ויהיו בני יעקב שני� עשר בני לאה בכור יעקב ראוב�: "שנאמר
  .בדיני אד�היה רק 

  

  )יז' בבמדבר (" כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם, ונסע אהל מועד מחנה הלויים בתוך המחנות"

שיהיה יהודה יש חשיבות לאז ש, במקו� מל� הכבוד� ר נמצאישאכבוד שיי� רק כ העני�מבאר ש "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
במשטר ת לשב� צרי, נכבדאשר נמצאי� במחיצת אד� כנהוג ש, חוקי הנימוסג� בו. בכור לדגלי� וראוב� שני לו

ג� ז ורמדבר זה . חשוב קוד�קוראי� לאד� ה, ל בשמירת הסדר בקריאה לספר תורה"זחהפליגו  הסיבה שוז. וסדר
לפי , ).ברכות מז(" וכל שכ� בתי כנסיות ובתי מדרשות, אי� מכבדי� אלא בפתח שיש בה מזוזה: "ל"במה שאמרו חז

סדר נסיעת הדגלי�  היה ככא� שסדר מדוע נאמר , א� כ�. אי� מכבדי� אבל בדרכי�  במקו� מכובדאלאשכבוד אינו 
אי� בה� ומה לשאר דרכי� שאינו דוהתרו  הוא שהמסע הזה בדרכי� ? שזהו סדר של כבוד, חניית� אצל אוהל מועד

, ומל� הכבוד שרוי בתוכ�, בתו� המחנותאת� נוסע היה משו� שאהל מועד וזה , כבוד ואי� סדר למעלה ולקדימה
אוהל , פי שנסעל ע" א"" ונסע אהל מועד": על הפסוקל "זת חכוונו וז. לידוה שלה� חניהסדר לכת כא� כ� צריכי� ל

  .היינו שקדושת אהל מועד ומעלתו לא נסתלקה בנסיעת�ד ).מנחות צה( "צאמועד הוא ואינו נפסל לח� הפני� ביו
  

   ) מה'גבמדבר ( "'הים אני ו לי הלויוה" 
עתידה עבודה שתחזור "ל "זחאמרו למדנו שלמרות מה של" 'אני ה"כתוב הת כונהקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה
לכ� ' אלא הבכורות יצטרפו אליה� לעבודת ה, דת�מעבוירדו בכל זאת אי� הכוונה שהלוי�  )ד''ילקוט שס(" לבכורות

  . יהיו לי הלוי�� כ, לעול� ועדקיי� ש� ששמי לומר ככ, "'אני ההלוי� והיו לי " :בו הכתומרא

  'ההגיגים לפרקי אבות 
  )כג( "שיבנה בית המקדש... ןיהי רצו,  ובשת פנים לגן עדןיהנםעז פנים לג"

ש מח"במבואר אלא  ?"ית המקדשבנה ב שי...יהי רצו�"בי� ל"  לגיהנ��עז פני"לא ברור מה הקשר בי� לכאורה 
כ� הרבה עזי פני� שאפשר למלא בה� את  כליש לנו וכבר מאחר ו, "ועז פני� לגיהנ�"הואיל שהכונה היא ש "ותדי

, "נה בית המקדשבשי...  מלפני��יהי רצו"משו� כ�  ):סוטה מט( "חוצפה יסגאבעקבות דמשיחא "שידוע ו, כל הגיהנ�
    .שיבוא משיח צדקנות עה כבר הגיעהכי 

  

  )כו(לפום צערא אגרא : בן הא הא אומר

את סיפו ושניה� הלש, שרהו� הש� אבר  על�ונקרא כ, גרהיה  "ב� הא הא"החכ� שנקרא מבאר ש ) טהחגיג(ת והתוספ
, עמוואת  אביו ואמוב את זוהנכר ועבא מש, אצל כל גר שכמו "זרזרזרזרעעעעדברי אלידברי אלידברי אלידברי אלי"לפי זה מבאר ה, א בשמ�"ההאות 
 �לפו� צערא : "אמר� כל,  בצער רב ובסבל גדול�כרושל הגרות המעבר הזה היה  "ב� הא הא"החכ� ג� אצל בוודאי 
   .כגודל הצער כ� גודל השכר, כלומר, "אגרא
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