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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )א' במדבר א(" ה אל משה במדבר סיני באהל מועד לאמר וידבר"

טע� לנו הכתוב מה הודיע ובכ� מ "באהל מועד"ה דבר אל משה "מדגיש הכתוב ומציי� שהקב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה
היא " שכינתו להשרות"ומשמעות הכתוב  ,"מנא�, עליה�כשבא להשרות שכינתו "י "כמו שמבאר רשו ,זהניי� הלמ

בניס� הוק�  'בא, לכ� ,יו�שלושי� אי� דירת קבע בפחות מו, באוהל מועד באופ� קבוע כדירת קבעלהעמדת השכינה 
ושוכ� באוהל מדור בתחתוני�  'שנראה שעשה לו ה יו� 'ואחר ל ,המשכ� ובו ביו� ירדה השכינה לתו� אהל מועד

לא היתה חזקה ניס� כי עדיי�  '� תיכ� באתואה באייר ולא מנ 'באציוה למנות� , דירת קבעמועד באופ� קבוע כ
  . להשראת השכינה באופ� קבוע

  

  )ב' במדבר א(" את ראש שאו"

דברי המדרש שאמרו את י הביא "רשאמנ� ? הקדוש מה עניי� המניי� של בני ישראל כעת" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
ומתר! שמחקירת המנייני� . א� היה נית� לעשות זאת ג� חודש קוד� ,"מנא�, עליה�כשבא להשרות שכינתו "

שש "והוא פרשת פקודי ומוזכר בהעגל מעשה אחר ל בני ישראל במניי� שהיה מספר שעולה שה שנערכו עד כא�
ל בני ישראל במניי� הנוכחי למרות מספר שוהוא זהה לחלוטי� ל "שי�יוחמש מאות וחמ אלפי�מאות אל� ושלשת 

מיהה גדלה כשמביני� שבתקופה זו של שישה חודשי� לא הת. חדשי� ששהששני המנייני� היו בהפרש זמ� של 
ל שבזמ� שעסקו בני ישראל בעשיית המשכ� לא "ועוד אמרו חז, יתכ� שלא הגיעו נערי� לגיל עשרי� ונוספו למניי�

שבמניי� שבפרשת פקודי השתת� ג� , ומתר! שיש הבדל בי� המניי� שבפרשת פקודי למניי� שלפנינו. מת מה� אחד
כלומר מספר בני ישראל גדל בי� המניי� הראשו� למניי� השני , הלוי�את נו מלא ד שבמניי� שלפנינו שבט לוי בעו

שכוונת , "והלוי� לא התפקדו בתוכ�"לכ� מדגיש הכתוב , כמספר� של בני לוי ולכ� היה המספר בשני המנייני� זהה
לשאת ה מצווה את משה "הסיבה שהקבזו . בני ישראל שווה בשני המנייני�מספר כ� שעל  תמהנא שללומר הכתוב 

בני ישראל למספר הגיע מספר דווקא ביו� זה היה זה הזמ� שבו כיוו� ש, את ראש בני ישראל ביו� אחד לחודש השני
  .שהיה במניי� הראשו�

  

  )יח' אבמדבר ( "על משפחותם ויתילדו"
יצאו המנויי� במניי� הזה ה� אלו ששמטרת המניי� היא בסופו של דבר למנות את יוצאי הצבא ו" ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר 
אי� "ל "חזוכבר אמרו  "מסייעת�שזכות אבות� " ,ס�ויחעל מור במניי� הזה היא לשנה והכווהמלחמה  לצבא
אי� השכינה שורה "של "חזמרו משו� שאוזאת ) בחיילות בית דוד( "של מל� באסטרטיא שנכתבאחר מי  �בודקי

  "בישראלאלא על משפחות מיוחסות 
  

  )יד' בבמדבר (" אליסף בן רעואל ונשיא לבני גד"

 אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד אימב? הבי� מדועוצרי� ל "ב� דעואל"י� שהוא נקרא מופע" ב� רעואל"נקרא פעמי� ידוע שנשיא גד 
משו� בחלקו נקבר משה רבינו שלכ� גד זכה אומר שש "ויצא"פרשת ב "אמרי נוע�אמרי נוע�אמרי נוע�אמרי נוע�"ספר פירוש מה" חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�"ב

אני אי� למה  ,וד� בכור לבלהה בכור לזלפה אני: "למשהגד לומר היה יכול שכאשר מינה משה את שבט ד� לראש 
, רעואלרעואלרעואלרעואל רי%שבאות , "עואלר� ב� סאלי"משו� כ� כתוב  ,לא דיבר נגד משהבכל זאת שתק וו? ראש דגל כמוהו

 כ� רמוז הדבר הזה דווקא בפרשת הדגלי�ול. שיקבר בחלקו ,וינמשה רבדהיינו , ע אלירששעלה וזכה להורות 
  .זהכבוד הבעבור הדגלי� זכה לשלהורות 
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   )יז 'בבמדבר (" אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנות סעונ"
, המחנות" בתו�"צרי� האהל מועד להיות תמיד , מועדמכיו� שהתורה מונחת בארו� שבאהל ש "חפ! חיי�חפ! חיי�חפ! חיי�חפ! חיי�"אומר ה 

היה  "ע! החיי�"וכמו ש, כמו שהבימה באמצע בית הכנסת .לא קרוב ביותר לאחד ולא רחוק ביותר מהשני, באמצע
צריכי�  �לוכו, ! חיי�עג� התורה היא . באמצע הג� ,"במציעות גינתא"כתרגומו של אונקלוס , הג�" בתו�"נטוע 

לכ� מקומו באמצע הגו� ושולח את הד� לכל איברי הגו� , ומכיו� שהלב הוא מקור החיי� בגו�  .להתרכז סביבה
  ". ומכל משמר נצור לב�", וה וכול� יונקי� ממנוובש

  

  ) כ' במדבר ב( "טה מנשהמעליו ו"
בי� הלצרי� ו, "והחוני�"ללא מילת " ועליו": שה נאמרנמואילו אצל שבט , "י� עליונוהחו: "נאמרהשבטי� ל על כ 

ו אילו, חמש מאותוארבעי� אל� מונה אפרי�  טהנוכחי שבניי� שבמ" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה ?ברדהעמו של את ט
הנזכר , דודי� במדברנות הנבמפקד שלאחרי ארבעי� ש, לעומת זה. נה רק שלושי� ושני� אל�ושבט מנשה מ

אילו ו, וכחינה י�ספרו של שבט מנשה במניבדיוק כמ, בלבד � ושני� אל�שלושימונה אפרי� שבט , סחנבפרשת פ
י שבט נשה לפנלכ� הקדי� ש� הכתוב את שבט מ. תואמי� אל� ושבע נחמישי� ושגדל לה ששבט מנמספרו של 

רו על שבט פומתרבה עד שעלה במס �מדבר היה שבט מנשה הולזמ� שהיו בני ישראל בשב, � כ�יוצא א . אפרי�
  .עליו במספרו העלורי� פלרמז בזה שהתגבר מנשה על א ,"וי� עלינוהחו"ולא " ועליו"נאמר כא�  �יכפל, אפרי�

  

  )טז' דבמדבר (" המשחה ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטרת ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור"
משא זה היה ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומציי� , כל מה שמפורט בפסוק אתעליו נושא  יהאלעזר ב� אהר� הכה� המבואר שירושלמי ב

 60(� שה� כלוגי 183היה ושמ� המאור לשנה שלימה ג "ק 177(שה� כ מנה 368היה משקלה כי הקטורת , גדול
ב� אהרו� אלעזר מזה לומדי� אנו ש. שא ממנהנלכמה ימי�  עולא ידשמנחת התמיד נשא עוד את משקלה של ו, ליטר

  )לא' ישעיהו מ(" יחליפו כח' וקוי ה"מר עליה� נא, כיעקב אבינו מאודחזק הכה� היה 
  

  'ולפרקי אבות 
  )א( "וא לוכדאי ה ולול העולם כשכלא עוד אלא ו" 

 העול� כולו ראוי להתקיי�שכל כלומר , לוווה שהיא שהדבר % הוא לו %כדאי: כוונת המשנה באומרהשטות בפ
היא לומר  "ושכל העול� כולו כדאי הוא ל": אחרת ואומר שכוונת המשנהאת זמבאר  ד מלעלובד מלעלובד מלעלובד מלעלובוווודדדד    ביביביבירררר. בשבילו

כ� יודע לו, תורה לשמהלומד הוא זאת משו� שואת כל הברואי�  לבוס הוא, טוברק את הזה רואה בעול� האד� שה
פחותי� האד� הבני  תאל ובזה נות� לו את הכח לס. בשלמות רצו� הבוראאת מלמלא הוא הוא בעצמו עד כמה רחוק 

  .מותשלה לאיעו ג� ה� עדיי� לא הוגא וה בכ� שג�מכיר הוא שהרי , ממנו
  

  ) 'ה( "דומוד כבחאל תבקש גדולה לעצמך ואל ת "
אותו  וכתירהאת כל התארי� שמה� מכתבי� ישני� שכתבו לו ולקרוא ידי פע� להוציא מנוהג היה " חכ� צביחכ� צביחכ� צביחכ� צבי"ה 

המעשה הזה משפיע עליו שהשיב , סיבה לכ�מה ה, פע�אותו ו שאלר שאוכ. ו אותושבחכל השבחי� שאת בה� ו
, הרי זה מעורר ומזהיר אותו, כאלה וא רואה שהעול� מקלס אותו קילוסי� גדולי� ומשוני�הכש , השפעה טובה

  . כ� שהעול� משבח אותו כל, אי� זה נאה לאד�כי עוולה שו� לעשות ולא שהוא צרי� להתבייש 
  

וחיי צער  ,ועל הארץ תישן ,ומים במשורה תשתה ,פת במלח תאכל :ל תורהשהיא דרכה  ךכ"
  )ד( "ובתורה אתה עמל ,תחיה

במצב של הוא שאינו נמנע מלעסוק בתורה למרות שנמצא הוא  הלומד תורה של וגהנמ ,ל תורה%ש%כ� היא דרכה 
 אאאאסחסחסחסחמפשימפשימפשימפשי    ����וניוניוניוניה בה בה בה בי שמחי שמחי שמחי שמחבבבבררררמבאר . בעול� הזה עושר מיועד לו ,"%אשרי� מי נוהג כ�ו, מי� במשורה%, חבמל %פת
ריד לילרגל עסקיו  ל לאד� שנוסעמש, "ל תורהש דרכהדרכהדרכהדרכהכ� היא ", "דר�" השתמשה המשנה בלשו� לא בכדיש

וכי יעלה . כי א� לה� צר ומי� לח! ותו לא, בה� אוכל לשובע בדרכו עובר הוא במקומות שלא נית� להשיג. מרוחק
העול� : הנמשל? רידליולא יגיע  ישוב הוא על עקבותיו ו�שבגלל אי הנוחות הכרוכה במז, של אותו אד� על דעתו

� א� גו. צרי� לעבור בדר� הזו �ותורה ולהגיע לעול� העליהקנייני את נת לרכוש מעל , הזה הוא -דרכה- של תורה
  ?על תכליתו ויוותר לוזה יחדל מעמ ללכלו� בג ,י� במשורהמלח ומה זולת פת במאומ אד�אי� ל
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