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

 

  השבועפרשת להגיגים 
  )ח' במדבר ה(" ' לההמושבהאשם "

אוי ר, על מנת להשיב לה� את הגזלהקיימי� אינ� הבעלי�  משו� שכאשר ' להמושבשהאש�  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
  )מציעאבבא (" מת העבד יחזיר לרבו"ל "זחשאמרו כמו  ה"דהיינו הקב �בעליה לבעלי ההגזלאת להשיב 

  

  )יב' במדבר ה("  כי תשטה אשתואיש אישאליהם ואמרת אל בני ישראל  דבר"
, "ואמרת"ואחר כ� חוזר ואומר " דבר"ראשית אומר הכתוב , הקדוש מעיר שיש שתי כפילויות בפסוק "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

שני , עני� האשה הסוטה ב,שישומתר  זאת בכ�  ?וצרי� להבי� מדוע" איש איש"כפילות נוספת היא כאשר נאמר 
יתכ� שהאשה ו, "תצבה בטנה ותפול ירכה"ואז לאחר שתשתה מהמי� , מאהיתכ� שהאשה ט, מצבי� אפשריי�

, טמאהאשה הדיבור ל, ואמירהבור דיזו הסיבה לכפילות של , "ונזרעה זרע"משבחת ולאחר שתית המי� היא טהורה 
  ". איש איש"ילות כפזו ג� הסיבה לו, אשר יקנא לה בעלה, טהורהאשה הואמירה רכה ל

  

  )וט' במדבר ה("  הוא מנחת זכרון מזכרת עוןקנאתמנחת  כי"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל ���ומתר  ? )חומש ויקרא(, בתורת כהני�המוזכרות  מנחת הסוטה ע� שאר המנחות תלא נזכרמדוע , 

, לכפרהבאה היא מנחת קנאות ואינה ל המנחות המוזכרות בחומש ויקרא באות על מנת לכפר ואילו מנחת הסוטה שכ
מביא , לבית אבות�למשפחות� ואת הע� הכתוב חס ישיתרו  נוס# הוא שלאחר . ת דינהלכ� הביא כא� הכתוב א

  . שהא של הבעלהמ �הממזרי� שאינ� בנילהכיר את , כאשר מתעורר חשד בלב בעל, הכתוב כלי�
  

  )יג' במדבר ו("  מלאת ימי נזרוביום וזאת תורת הנזיר"
ויאי� לנו דוגמא נוספת , נזיר ביו� מלאת ימי נזרושמביא הקרב� הזה לטע� שלא ידוע לנו מה ה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

 חטא אלא כי בכל התורה החובה להביא קרב� היא על חטא שהאד� חטא בעבר ואילו הנזיר לא רק שלא, לקרב� כזה
ביו� מלאת , בכל זאת הוא נדרש כעת קדוש ופרוש מתאוות העול� ו,כל ימי נזירותוב ,היהבזה שמצוה ה עשאפילו 
  ".חדוש הוא שחדשה תורה בנזיר"ל במסכת נזיר "זח ואמרבר וכ,  ומחודשיפלאדבר זה הוא . להביא קרב�, ימי נזרו

  

   )יג' במדבר ו( "ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו אל פתח אהל מועד"
        ))))יייי""""ברשברשברשברש" (" (" (" (יביא את עצמויביא את עצמויביא את עצמויביא את עצמו""""

הוא בא מעצמו  הרי, וחעל כר נשמע כאילו מגיע ה שזה"יביא את עצמו"ל לשו� שבעניי� הנזיר במדוע נאמר 
תאוות האד� שיוכל להגביל את עצמו מ את הרפאכדי לא יסיבה לנזירות השכל ה" כמהכמהכמהכמהחחחחמש� מש� מש� מש� "התר  מ ?ומרצונו

שהוא  ו שלו כמוניירות צריכה ללמד את האד� שיהא מסוגל לראות את ענינזה ,מותרות ולכבוש את אנוכיותומהו
וא� הוא הגיע לדרגה כזו אזי הושגה , ותאוותיו תיונונסיומ הזולת בלי נגיעות ומבלי שיהא משוחד נירואה את עני

שיביא ,  אותו$יביא"� אשר מולפיכ� אמר כא� הפסוק כי בז .ויכול הוא לחדול מלצער את עצמו ירותנזרת הטכבר מ
כי אז סימ� , רי�חו יותר מאשר לאמלעצ יה כלשהיט שתהיה בו נליבמר חכאילו היה מביא אד� א, עצמו ממש את

   .תכלית הרצויההנגמרה נזירותו לאחר שהשיגה את  שכבר, "רונזמלאת ימי "הוא ש
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  )כג' במדבר ו( " תברכו את בני ישראלכה"
לא בלבד וקובע ברכה לעצמו שיי�  ללמדנו שבניגוד לנזירכה לפרשת הסמאומר שברכת הכהני� נ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

כ�  ו,ר� קללה לאד� וחוהגו )עסנהדרי� (גפ� היה ע  הדעת דעת האומרי� שהביא קללה לעול� להיי� לאחרי� ואדרבא 
 שפותחת את ברכת הכהני� מתייחסת לפרשת הנזיר " כה"ה לימאומר שהו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי# ה .לזרעו של נח וללוט

אמור : "שנאמר הברכותאת מר ו לצרי�הוא שהכה� המבר� לא יהיה שתוי יי� בעמדו לבר� את ישראל כי לנו לומר 
   .להיות כנזירי�� הכהני� להתרחק מהיי� ו צריכי�כל לפני המל� יכול לדברמוגדר כאחד שאינו  ושיכור "לה�
מתנות כהונה  25ה� ע� ברכת כהני� הרי כ� שיחד כהונה המתנות  24)תוספת להוא ) 25( "כה"מספר ה ואולי

? כהונהה שתהיה נחשבת בכלל מתנות זו וא� תשאל מה הנאה יש לכהני� בברכה .בזכות� חלה הברכה על ישראלש
שה� מברכי� את ישראל יזכו ג� ה� ברכה הי ל ידעכלומר  ) ג'בראשית יב("  מברכי�ואברכה: "ר בתורהנאמ, אלא

 וברכה זו , בנכסי�"'יברכ� ה"ל "דרשו חז ,ועוד )חולי� מט(" ה מבר� לכהני�"כהני� מברכי� לישראל והקב" ,ברכהל
  . ונה תרומות ומעשרותכההירבו מתנות ,  לישראל נכסי� מרובי�שיש כי בזמ� כהני�חוזרת ג� ל

  

   )ה' במדבר ז("  איש כפי עבודתוםנתתה אותם אל הלויוקח מאתם והיו לעבוד את עבודת אהל מעד "
        ))))רש$ירש$ירש$ירש$י ( ( ( ($שלא קבל משה מיד� עד שנאמר לו מפי המקו�$$שלא קבל משה מיד� עד שנאמר לו מפי המקו�$$שלא קבל משה מיד� עד שנאמר לו מפי המקו�$$שלא קבל משה מיד� עד שנאמר לו מפי המקו�$

הנשיאי� את  הקריבושכאשר , "חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר" המתר ? מדוע סרב משה בתחילה לקבל את נדבת הנשיאי�, לא ברור
שש ח, שידע זאת ,משהא� , לוי�ידעו שעבודת המשכ� הועברה מהבכורי� אל העדיי� לא לחנוכת המשכ� ה�  נדבת�

כי , כשהתנדבו את העגלות ואת הבקר היתה להקל על הבכורי� בני השבט שלה� בעבודת�הנשיאי� ה של כוונהש
הנשיאי� יודעי� על העברת ו היו  ואיל.לה� עגלותביאו ולכ� ה, לשאת את המשכ� י�כיצרו יהעת� הבכורי� ידילפי 

עד שאמר ,  דעתתביגנבזה  לכ� לא רצה לקבל מה� כדי שלא יהיה, העגלותאת מתנדבי�  לא היוהעבודה ללוי� אולי 
: נאמרש, שכוונת� היתה לש� שמי�דהיינו בוח� כליות ולב יכול להעיד על הנשיאי� " קח מאת�"ה "קבלו ה

  . אחרתצדדית  ו� כוונהשמולא , "'ה$ויביאו את קרבנ� לפני 
  

  )ט' במדבר ז(" כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו"
א� אתה רוצה לדעת עד מתי חלה , לימוד התורהגדר החיוב ברמז על שהפסוק מר ומ א"דרי בט�דרי בט�דרי בט�דרי בט�חחחח" באאאא""""החידהחידהחידהחיד רבינורבינורבינורבינו

, ודשעבודת הק "כי עבודת הקדוש עליה�" :זורמ זהכ� ו, "מותהעד : "התשובה היא? מוד תורהללעלי� החובה 
  . ישאו אות� על הכת# אלי קברוו שימות עד, "בכת# ישאו", שהיא לימוד התורה מוטלת עליה�

  

  ' והגיגים לפרקי אבות
   )'ה( "דומוד כבחאל תבקש גדולה לעצמך ואל ת "
        ). ). ). ). בי� יגבי� יגבי� יגבי� יגוווועירעירעירעיר" (" (" (" (וווולה מחזרת אחרילה מחזרת אחרילה מחזרת אחרילה מחזרת אחריווווגדגדגדגד, , , , ולהולהולהולהדדדד� הג� הג� הג� הגממממכל הבורח כל הבורח כל הבורח כל הבורח """"    

, ו אותהוא שונאו, ינו יכול לסבול אותואמת אשהוא בי נד מפו� הכבמא� האד� בורח ": צקורבי מקהשאלו פע� את 
נה מראה על שעצ� הבריחה מהכבוד עדיי� אי, השיב הרבי מקוצק? מדוע מגיע לו העונש הזה שהכבוד ירדו# אותו

הכבוד  שרגישישלא עד , שלא יתפעל מהכבוד כלל וכלל, חייב להגיע למדרגה כזאתהאד� , שלמות האד� במידות
  . נוממזה משהו שצרי� לברוח 

  

 ריםעשב הנהוהכ ו,בשלושים מעלות  שהמלכות נקנית,ונה ומן המלכותהכהגדולה תורה יותר מן "
   )ו( "םריב ושמונה דםעיבארב  והתודה נקנית,עארבו
לשו� ב נוקטתהיא כהונה המלכות וה מדברת על הבלשו� המשנה ואומר שכאשר המשנדייק מ י שלמה קלוגרי שלמה קלוגרי שלמה קלוגרי שלמה קלוגרבבבברררר

שבאה   מתרו ?מדועוצרי� להבי� , לשו� $דברי�$היא נוקטת בעל התורה ר המשנה מדברת שא$מעלות$ ואילו כ
 וא� אי� הוא ,הוא זוכה בכל ,בה�זוכה האד� א� , במלכות ובכהונה אי אפשר לזכות בחצאי�המשנה ללמדנו ש

אי� , מעלות רות בוחסשא� , עלות שבסול�ממו הכ, $מעלות$ה� מובאת בלשו� כ� ל. מאומהלו אי� , בה�זוכה 
ונה שמא� לא זוכה האד� בכל $הארבעי� ו ג�, התורהאצל , לעומת זאת. ל הסול�שאפשרות להגיע לסופו 

  . יותרגישמהפחות ויש משיג ההתורה יש  בקניי�כי . ידות שרכשמבהתא� ל  קניי� בתורהלויש בכל זאת דברי�$ ה
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