
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )ד' במדבר ח("  מקשה זהברהווזה מעשה המנ"
למדנו שג� ל הוא כדי "מקשה"שמכל תכונות המנורה מציינת התורה תחילה את זה שהמנורה עשויה  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

שהיו בה קני� המנורה במעשה התורה  הולא הזכיר. אחרת המנורה פסולה, תהיה מקשההמנורה צרי� שלדורות 
, "זהב"זכיר ממשי� הכתוב ומ.  משו� שדברי� אלו אינ� מעכבי� למנורת דורותוכפתורי� וגביעי� משוקדי�
הכתוב חזר א� . ינוקל�לרומ� את בית אכדי  בהה מז את המנורמצוה לדורות לעשותללמדנו שג� תכונה זו היא 

הפרטי� שנועדו ליפות וכל שכ� שאר , "זהב"לא הו "מקשה"מה שמעכב במנורה זה הלומר ש, "מקשה היא"ואמר 
  . את המנורה שאינ� מעכבי�

  

  )ב' במדבר י("  לך שתי חצוצרות כסףעשה"
שרק משה רבינו , " אחר משתמש בה�ואי� אתה עושה ל�"לומר למשה " עשה ל�"שכוונת הכתוב  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר 

אלו כי א� שתמש בחצוצרות הלא של משה רבינו תלמידו ב� נו� שהיה אפילו יהושע ו, ישתמש בחצוצרות אלו
וירע הע� : "בו כת, שהיא תחלת כבושה של אר� ישראל,להלח� ביריחויהושע בא ר שאככפי שראינו שבשופרות 

ולומדי� זאת ממה , עצמורבינו משה חצוצרות אלו נגנזו עוד בחייו של , תר מכ�וי, )'יהושע ו(" ויתקעו בשופרות
והיכ� היו החצוצרות שהוא , )'דברי� לא("  ושוטריכ�שבטיכ�הקהילו אלי את כל זקני " :בשעת פטירתושאמר משה 

לקיי� מה , וד בחייו ענגנזוהחצוצרות שחייבי� לומר  אלא ?אומר לה� הקהילו ולא אמר תקעו בחצוצרות ויתכנסו
ששתי החצוצרות ה� סימ� למל� , מכא� נית� ללמוד על גדולתו של משה. )קהלת ח("  המותביו�אי� שלטו� : "שנאמר

� בשופר לפני שתוקעיכות  המליתכסיסדבר זה הוא מכי ,  משהו שלה לכבודהיה "הקבוי זה של ויוצ, במלכותו
  .חיילותיואת לאסו% הוא צוה וכ� מ, המל�

  

  )לה' במדבר י("  בנסוע הארוןהיוי"
 זה  זה  זה  זה שאי�שאי�שאי�שאי� ולמטה לומר  ולמטה לומר  ולמטה לומר  ולמטה לומר מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלהה סימניות ה סימניות ה סימניות ה סימניות """" פרשה זו עשה לה הקב פרשה זו עשה לה הקב פרשה זו עשה לה הקב פרשה זו עשה לה הקב''''ויהי בנסוע הארו� ויאמר משהויהי בנסוע הארו� ויאמר משהויהי בנסוע הארו� ויאמר משהויהי בנסוע הארו� ויאמר משה''''    ::::בנ�בנ�בנ�בנ�ררררנו נו נו נו תתתת""""

        ) ) ) ) ::::וווושבת קטשבת קטשבת קטשבת קט ( ( ( ("""" אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו,,,, לא מ� הש� הוא זה לא מ� הש� הוא זה לא מ� הש� הוא זה לא מ� הש� הוא זה:::: אומר אומר אומר אומרביביביבי ר ר ר ר....מקומהמקומהמקומהמקומה
"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה ,ספרי� בתורהל שבעה "ו חז מנ�כל ע� ספר בפני עצמו וויהל שני הפסוקי� שלפנינו מ"לפי חז

הלוא בפסוקי� שלפנינו אי� , מה המצווה שכתובה בספר הזה, א� כ�, הלוא עיקר התורה הוא המצוות הכתובות בה
ספר בפני עצמו כי מה� הכתוב עשה ומצות פריה ורביה  להפסוקי� הללו מרמזי� עשומתר� ? רמז לשו� מצוה

ריה כל מי שאינו עוסק בפ" :ל"זח אמרושו כמבישראל  השכינההשראת מת לגורהיא ו� העול� ובמצוה זו תלוי קי
 מלמד שאי� השכינה ' רבבות אלפי ישראל'ובנחה יאמר שובה ה' : גור� לשכינה שתסתלק מישראל שנאמרביהור

וזה שלא עסק אל% פחות אחד עשרי� ושני�  הרי שהיו ישראל , רבבות מישראלשני אלפי� ושני בפחות משורה
 כי מיד אשו�הר�  אדשנצטוהראשונה המצוה ה וזו )יבמות סד("  נמצא שגור� לשכינה שתסתלק מישראלביהורריה בפ

כ� עשה משו�  ) כח' אבראשית(" ויאמר לה� פרו ורבו" :נאמר  ) כז'בראשית א(" י� את האד�קל� אויברא" :אחר שנאמר
וממילא מישראל  אל% עשרי� ושני� השכינה בישראל צרי� ראתהשלצור� שלמדנו  זו ספר מיוחד לוהממצהכתוב 

  . ת המספר אלמלאבכדי  ביהורריה ידע כל איש מישראל להיות זהיר במצות פ
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  )ד- ב'יבמדבר (" הנשיאים ונועדו אליך... ונועדו אליך כל העדה... רותצצוח״עשה לך שתי 
י� דר� אחרת אלא א, איששישי� רבוא שהיו , יחדאת כל ישראל בצריכי� להקהיל הוא שכאשר הגיוני  ,רלב&גרלב&גרלב&גרלב&גההההלפי 

די היה הלוא , יחד מדוע צרי� לתקוע בחצוצרותנשיאי� השני� עשר את אבל כשנחו� לזמ�  ,לתקוע בחצוצרות
 � לתקועירצהיה לא ושליח ח ולשלהיה שאולי באופ� טכני נית� ומתר�  ?שיזמ� אות� אל משהשליח אליה� לשלוח 

שא� היו משתמשי� שבכל זאת תקעו בחצוצרה ג� לזימו� שני� עשר הנשיאי� וזאת משו� , אלא, חצוצרהב
קראי� באחרונה נ� אלה שהיו כש, לה מטילי� קנאה ושנאה בקרב נשיאי ישראליהיו חל בשליחי� לזימו� הנשיאי�

  בבת אחת� משו� כ� נצטווה משה לזמ?ואומרי� מדוע הקדימו לקרוא את חבריה� לפני שקראו אות� היו מתרעמי�
  . צרהוקיעה בחצתההנשיאי� על ידי השמעת קול שני� עשר את כל 

  

  )א' במדבר יא(" כמתאונניםויהי עם "
בפועל  כי ,� שלמתאונני� בלבשהע� לא היו באמת לא א ,על טורח הדר�מבאר שעיקר תלונות הע� היו  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה

�ככככ: "לכ� נאמר, שו� סבה ראויה לזה שיתאוננוהיתה לה� לא ���מתאונני�  כאילוכאילוכאילוכאילו היולומר לנו שה�  "מתאונני�
  . ' את הנסותכאשר מטרת� היתה רק כדי לבדבריה� 

  

  )ד' יאבמדבר (האספסף אשר בקרבו התאוו תאוה״ ו"
 האספסו% התאוו: היינוד " &בקרבוהאספסו% היתהשל  התאוה כא� ש�מצייכתוב הש "� איש חי� איש חי� איש חי� איש חיפניני הבפניני הבפניני הבפניני הב"מובא ב

, וכ� מובא על מל� פרס. כעת שבטנ� וקרב� יתרחבו ועל ידי כ� יוכלו לספק את הנאת גופ� יותר מכפי יכולת�
כדי שהנאתו מ� המאכל תאר� זמ� רב , כפליי� מגודלו הנוכחי שיגדל גרונו, שהיה מתפלל לפני העבודה זרה שלו

מציאות  אלא חפ� הוא ליצור, אי� בעל התאוה מסתפק במילוי תאותו בלבד: אומרהוי . מעיו טר� יגיע המזו� לתו�
נוכל לפרש את הכתוב &צדיק אוכל , בדר� זו . שגופו לא יכול להכילה כעתל כ�חדשה שתוכל להכיל תאוה גדולה כ

י� מתלונני� על א� הרשע, שהצדיק אוכל כפי מה שמצרי� אותו גופו. ) כה'משלי יג( לשובע נפשו ובט� רשעי� תחסר&
  .ואינה יכולה להכיל את כמות המזו� אותו ה� מבקשי� לאכול, שחסרה וקטנה היא לה� בטנ�

  

  )יא' במדבר יב( "אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו"
ז ורמשבכ� התכוו� אהרו� ל "מש� חכמה"מבאר ה, "אשר נואלנו ואשר חטאנו", אהרו� פונה אל משה בלשו� רבי�

ל לשו� הרע הזה על וע, ) א'שמות ב( "לא יאמינו ביוה� "על בני ישראל אמר ר שכא לשו� הרענכשל בהוא ג�  שמשהל
כדי , "ואשר חטאנו"אהרו� למשה לכ� אמר , "מצורעת כשלג"נגר� למשה שהיתה ידו , ל במדרש"אמרו חז, ישראל

  . משה באותו החטאלכלול ג� את
  

  )יג' במדבר יב( "א להנ אל נא רפא רלאמו' ויצעק משה אל ה"
א� נשאלת השאלה  ,תרפא אותה מר לקב&ה השיבני א�ואמשה ש אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר  "לאמר"מה כוונת הכתוב 

 פי כ, או לאבפיו שגורהתפילתו בחי� א� הוא יכול בעצמו לההלא ה "מפורשת מהקבתשובה משה היה צרי� מדוע 
רבי חנינא אלא התירו� הוא ש. "י בפי יודע אני שהוא מקובלא� שגורה תפילת"על עצמו  שאמר רבי חנינא ב� דוסא

 ואול� א�, ע� החולה שהיה מתפלל עליו רבהיה קיזאוהיות שאי� לו ..." א� שגורה"יכול בצדק לומר א סב� דו
יתכ� כי , הרי שלא חייבת להיות ראיה לקבלת התפילה מזה שהיא שגורה בפיו,  של המתפללהחולה הוא קרוב

א� אי� ראיה מכ� שתפילתו ,  בפיותפלתו משוגרתלכ� יותר ו בתפילתו מכוי�לחולה הרי שהוא  בהיותו קרובש
 השגור ואי� לשונו, עקב הקרבה לחולה והצער מכ� אי� המתפלל מצליח להתרכז בתפילה, אולי להיפ�או . התקבלה

אינו יכול , דהיינו למרי�, רהאח לצבהיותו לכ� משה רבינו ,  ואי� בכ� ראיה שלא התקבלה תפילתורועמרוב שיחו וצ
  .ה"לכ� בקש תשובה מפורשת מהקב, לדעת א� התקבלה תפילתו

  

  ) יד'יבבמדבר ( "הניבפ ירק קיה ירבוא"
 איש �ויל" :רש&י על הפסוקפירוש פי  עלמתר� ו? כא�למה עני� של אביה  ,טרובצהטרובצהטרובצהטרובצהסססס מאיר יחיאל מאו מאיר יחיאל מאו מאיר יחיאל מאו מאיר יחיאל מאוביביביביררררשואל 

 ,"�&ויל,  אותה לאשה מפני גזירת פרעה וחזר ולקחיוכבדהיה פרוש מעמר� ש, ) א'שמות ב( "לוי  את בתחמבית לוי ויק
 והרי, לכאורה קשה על מרי� הצדקת כיצד דיברה כ� אל אביה. לו גזרת� קשה משל פרעה  בעצת בתו שאמרה�שהל
 כתוב בתורה �כ אבא, שאביה עובר על דבר תורה ואז מותר לומרמרי� היתה בדעה אלא ש? חויבת בכבודומהיא 

, י זכרי�נשסוברי� שיש צור� בש יבית שמאלפי , ת פריה ורביהמצועדיי� לא קיי� עמר� ה תסברלכי . )י&אס 'מד ר"וי(
, ל משה על שפירש מאשתודיברה סרה עמרי� שת ע� כ א, בלבדאהר� ומרי�את ואילו אז לא היה לעמר� אלא 

 אג� מסביר מדוע לזה ו. נגדה ג� החטא הראשו� שזלזלה בכבוד אביהכהתעורר , שני בני� למשה היו כברשלמרות 
  . נענש אהר� ג� הוא
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"משה חזקיהו שליטג "הרה


