
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְ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 
  )טו' במדבר ה(" הוא קנאת כי מנחת לבנה עליו ולא יתן לא יצק עליו שמן"
     לא יצק עליו שמ�לא יצק עליו שמ�לא יצק עליו שמ�לא יצק עליו שמ�""""    ולא ית� עליו לבונה ולא ית� עליו לבונה ולא ית� עליו לבונה ולא ית� עליו לבונה . . . . שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�, , , , שלא יהא קרבנה מהודרשלא יהא קרבנה מהודרשלא יהא קרבנה מהודרשלא יהא קרבנה מהודר           

 מנחת קנאות הוא מנחת קנאות הוא מנחת קנאות הוא מנחת קנאות הוא כי כי כי כי . . . . וזו פירשה מדרכיה�וזו פירשה מדרכיה�וזו פירשה מדרכיה�וזו פירשה מדרכיה�, , , , אל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונה    ::::שהאמהות קרויות לבונה שנאמרשהאמהות קרויות לבונה שנאמרשהאמהות קרויות לבונה שנאמרשהאמהות קרויות לבונה שנאמר   , , , , הקמח הזההקמח הזההקמח הזההקמח הזה    
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעלמעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעלמעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעלמעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעל

הזו היא המנחה שכיו� שלומר היא " כי מנחת קנאות הוא": היא שכוונת הכתובדעת כל המפרשי� ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
שאזכרתה ילה רגכי מנחה , שמ� ולבונהואי� בה שעורי� משאר המנחות בכ� שהיא באה ממנחת עונש היא גרועה 

: חולק על מפרשי� אלו ולטענתו הכתוב ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבא�  .בשמ� ולבונהטבולה לת חטי� וסמבאה היא ' לרצו� לההיא 
את מביא האיש כלומר ש" והביא את קרבנה עליה: "מתייחס לראשית הפסוק שבו נאמר" כי מנחת קנאות הוא"

את הקרב�  תביאהאישה ראוי ש �נה ואיועואת להזכיר כדי  ,"כי מנחת קנאות היא", הקרב� על אשתו כלומר במקומה
  . שיקנא את קנאתו וינקו� את נקמתו ממנהעל מנת ' המנחה לאת הקריב זה שמהוא לא הבעל א, משלה

  

  )כג' במדבר ו( "תברכו את בני ישראל כה"
 "כה"ב תבר�ג� הוא השדוגמת ברכת אברה� ככל הברכות שיהיו מת את תוח "כה" המלשה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
כה על  התיצב" :שנאמר "כה"ברכת את לבטל מישראל רצה בלע� ג� ו )ה 'בראשית טו( "יהיה זרע� כה" :שנאמר

כה "ברכת את אתה בקרבנותי� תבטל : שבלע� אמר לבלקבמדרש  ארוביו )טו 'במדבר כג( "עולתי� ואנכי אקרה כה
במדבר ( "אוכל נכה בו: "ביר את המדרש על הפסוקולפי זה נית� להס". כה תברכו"ברכת את ואני אבטל  "יהיה זרע�

ישראל מנו . ד"כ� בקש לנכות מישראל חלק כ ,שזהו שיעור הפרשת חלה, ד"מ� הסאה חלק כ נכי�משכמו ש )ו 'כב
מה יתרו� לו בכל ", נשאלת השאלהו. ה אל#"כמה� יוצא  1/24ושיעור של ) שש מאות אל#(רבוא  'סבשעה זו 

יש אלא ? ד אל#"דווקא כומדוע מתו בעוו� פעור ? ישראלה אל# מ"כמה יעזור לבלע� זה שיצליח לנכות , "עמלו
 ,"כה"מישראל תבוטל ברכת ה אל# "כעל ידי זה שיפלו וחשב ש "כה"ברכת את לבטל מישראל לומר שבלע� ביקש 

ד אלפי� "והוא הצליח להפיל כ ,דואלא שדבר זה לא עלה בי, את ישראל לקלליוכל בלע� זו הברכה הביטול עצ� וב
  . של בלע� בשלמותההקללה עליה� שלא תחול  "כה תברכו"כי עמדה לה� ברכת ה "א� לא הגיע לכ

  

  )י' במדבר ז(" הנשיאים ויקריבו"
רצו כול� , להקריב ביו� ראשו� לחנוכת המזבח הרצמהנשיאי� אחד ל כשנראה הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי ה

חנוכת כיו� יחשב יו� משני� עשר הימי� כל כלומר ש, "אחד ליו� נשיא" :אמר' האבל , המזבחיתחנ� בקרבנ� ש
לא  במקרה הנוכחיו". המזבחלחנוכת "נוספת אמר פע� , "ליו�נשיא אחד "אחר אומרו כ� הוסי# הכתוב ל, המזבח
לקבל לא היה צרי� ה משכלומר , בעת שהנשיאי� הביאו את העגלותשאמר ש� כ, "קח מאת�"למשה  ה"קבאמר ה

אלא , כס#ה� זהב וה� ' ה ביתאל קרבנות וכל המובא עליו לקבל את כל הכי ודאי ש, קבל מה� את הקרבנותרשות ל
אור אור אור אור "מוסי# ה, אמנ�. יקריב ביו� אחרנשיא כ� שכל  יסדרשי דכמשה  אל' הבא דבר , יחדכל הנשיאי� שבאו שכיו� 
�לא קיבל זאת משה אלא לאחר  בו הנשיאי� למלאכת המשכ�נדאשר התכמובא במדרש שכמו ש, הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי

יקריבו את קרבנ� " ה"במשה עד שנאמר לו מפי הקמה� קבל  לא תנדבו לחנוכת המזבחג� כאשר ה� הכ� , 'ציווי ה
ומתר( שיתכ� וסירובו של משה ? 'נדבת האת � הנשיאי קחת מידלא� משה וצרי� להבי� מדוע מ, "המזבחלחנוכת 

 משה או אהר�היא ש' אולי כוונת ה, ה מעוניי� שדווקא הנשיאי� יחנכו את המזבח"לא ידע א� הקבנבע מכ� שהוא 
  .אחרת בוודאי שמשה היה מקבל מה� את הקרבנות, היה ביניה�לא שבט לוי שעוד ומה , יעשו זאת
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   )ד 'הבמדבר (" ישראל בני עשו כן... למחנה מחוץ אל אותם וישלחו ,ישראל בני כן ויעשו"
, "כ� עשו בני ישראל": ובסו# נאמר" בני ישראלכ� ויעשו : "בתחילה נאמר, כפילות מיותרת בפסוקית לכאורה נרא

יש צדיק . דרגות של צדיקי� שלושבשמדובר  ,קהת ומררי ,גרשו�, בני לוישמות על פי " נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מבאר ה
יש צדיק . ותהטוב' הדרכי אות� את ללמד  "י�יקהת עמ לוו" ,על ש� מעשיו הקדושי� והטהורי�, "קהת"הנקרא 
השלישי הוא אשר הצדיק ו. מרי� מרוב יראתו ופרישתובסיגופי� ו תועצמו בתעניאת על ש� שמסג# , "מררי"הנקרא 

באר( כי אמר גר הייתי ", "גרשו�"נקרא הוא ועל ש� כ�  ,הוא כגר באר( ושפל בר� וענוות� גדול נבזה בעיניו נמאס
ה� ות שגות אחרניצולי� משלש מדרה� לו בישראל אזי כאקדושי� של גות מדר וכשיש שלש )כב 'שמות ב(" נכריה
ישראל קדושי� אלא ש. המדרגות שלשאות� את לשלח מ� המחנה ה "קבוה היצמשו� כ�  .וטמא לנפש ,וזב ,צרוע

�את ח צרי� לשלשהבינו מעצמ� ה�  ,קהת ומררי ,גרשו� :�הקדושישל גות מדרהש וותיכ# כשנצטוו בשל ,נביאי� ה
הבינו ה�  ,ה זווצטוו במצוהקוד� שכלומר , "כ� עשו: "פע� נוספת כ� נאמרול .מ� המחנה ותאחרהמדרגות השלש 
  .גות הקדושותמדרהש וקודש בשל המחנהלמע� יהיה מהמחנה ושלחו אות�  מעצמ�זאת 

  

  )טו' במדבר ה(" הוא קנאת כי מנחת לבנה עליו ולא יתן לא יצק עליו שמן"
     לא יצק עליו שמ�לא יצק עליו שמ�לא יצק עליו שמ�לא יצק עליו שמ�""""    ולא ית� עליו לבונה ולא ית� עליו לבונה ולא ית� עליו לבונה ולא ית� עליו לבונה . . . . שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�שהשמ� קרוי אור והיא עשתה בחש�, , , , שלא יהא קרבנה מהודרשלא יהא קרבנה מהודרשלא יהא קרבנה מהודרשלא יהא קרבנה מהודר           

 כי מנחת קנאות הוא כי מנחת קנאות הוא כי מנחת קנאות הוא כי מנחת קנאות הוא . . . . וזו פירשה מדרכיה�וזו פירשה מדרכיה�וזו פירשה מדרכיה�וזו פירשה מדרכיה�, , , , אל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונה    ::::שהאמהות קרויות לבונה שנאמרשהאמהות קרויות לבונה שנאמרשהאמהות קרויות לבונה שנאמרשהאמהות קרויות לבונה שנאמר   , , , , הקמח הזההקמח הזההקמח הזההקמח הזה    
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעלמעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעלמעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעלמעוררת בה שתי קנאות קנאת המקו� וקנאת הבעל

הזו היא המנחה שכיו� שלומר היא " כי מנחת קנאות הוא": היא שכוונת הכתובדעת כל המפרשי� ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
שאזכרתה רגילה כי מנחה , שמ� ולבונהואי� בה שעורי� משאר המנחות בכ� שהיא באה ממנחת עונש היא גרועה 

: חולק על מפרשי� אלו ולטענתו הכתוב ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבא�  .בשמ� ולבונהטבולה לת חטי� וסמבאה היא ' לרצו� לההיא 
את מביא האיש כלומר ש" והביא את קרבנה עליה: "מתייחס לראשית הפסוק שבו נאמר" כי מנחת קנאות הוא"

את הקרב�  תביאישה האראוי ש �נה ואיועואת להזכיר כדי  ,"כי מנחת קנאות היא", הקרב� על אשתו כלומר במקומה
  . שיקנא את קנאתו וינקו� את נקמתו ממנהעל מנת ' המנחה לאת הקריב זה שמהוא לא הבעל א, משלה

  

  )כג' במדבר ו( "תברכו את בני ישראל כה"
 "כה"ב תבר�ג� הוא השדוגמת ברכת אברה� ככל הברכות שיהיו מת את תוח "כה" המלשה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
כה על  התיצב" :שנאמר "כה"ברכת את לבטל מישראל רצה בלע� ג� ו )ה 'בראשית טו( "יהיה זרע� כה" :שנאמר

כה "ברכת את אתה בקרבנותי� תבטל : שבלע� אמר לבלקבמדרש  ארוביו )טו 'במדבר כג( "עולתי� ואנכי אקרה כה
במדבר ( "נכה בואוכל : "ולפי זה נית� להסביר את המדרש על הפסוק". כה תברכו"ברכת את ואני אבטל  "יהיה זרע�

ישראל מנו . ד"כ� בקש לנכות מישראל חלק כ ,שזהו שיעור הפרשת חלה, ד"מ� הסאה חלק כ נכי�משכמו ש )ו 'כב
מה יתרו� לו בכל ", נשאלת השאלהו. ה אל#"כמה� יוצא  1/24ושיעור של ) שש מאות אל#(רבוא  'סבשעה זו 

יש אלא ? ד אל#"דווקא כומדוע מתו בעוו� פעור ? אלישרה אל# מ"כמה יעזור לבלע� זה שיצליח לנכות , "עמלו
 ,"כה"מישראל תבוטל ברכת ה אל# "כעל ידי זה שיפלו וחשב ש "כה"ברכת את לבטל מישראל לומר שבלע� ביקש 

ד אלפי� "והוא הצליח להפיל כ ,דואלא שדבר זה לא עלה בי, את ישראל לקלליוכל בלע� זו הברכה הביטול עצ� וב
  . של בלע� בשלמותההקללה עליה� שלא תחול  "כה תברכו"כי עמדה לה� ברכת ה "א� לא הגיע לכ

  

  )י' זבמדבר (" הנשיאים ויקריבו"
רצו כול� , להקריב ביו� ראשו� לחנוכת המזבח הרצמהנשיאי� אחד ל כשנראה הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי ה

חנוכת כיו� יחשב יו� משני� עשר הימי� כל כלומר ש, "אחד ליו� נשיא" :אמר' האבל , המזבחיתחנ� בקרבנ� ש
לא  במקרה הנוכחיו ".המזבחלחנוכת "נוספת אמר פע� , "ליו�נשיא אחד "אחר אומרו כ� הוסי# הכתוב ל, המזבח
לקבל לא היה צרי� ה משכלומר , בעת שהנשיאי� הביאו את העגלותשאמר ש� כ, "קח מאת�"למשה  ה"קבאמר ה

אלא , כס#ה� זהב וה� ' ה ביתאל קרבנות וכל המובא עליו לקבל את כל הכי ודאי ש, את הקרבנותמה� קבל רשות ל
אור אור אור אור "מוסי# ה, אמנ�. יקריב ביו� אחרנשיא ל ככ� ש יסדרשי דכמשה  אל' הבא דבר , יחדכל הנשיאי� שבאו שכיו� 
�קיבל זאת משה אלא לאחר לא  בו הנשיאי� למלאכת המשכ�נדאשר התכמובא במדרש שכמו ש, הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי

יקריבו את קרבנ� " ה"במשה עד שנאמר לו מפי הקמה� קבל  לא תנדבו לחנוכת המזבחג� כאשר ה� הכ� , 'ציווי ה
ומתר( שיתכ� וסירובו של משה ? 'נדבת האת � הנשיאי קחת מידלא� משה וצרי� להבי� מדוע מ, "המזבחלחנוכת 

 משה או אהר�היא ש' אולי כוונת ה, ה מעוניי� שדווקא הנשיאי� יחנכו את המזבח"לא ידע א� הקבנבע מכ� שהוא 
  .אחרת בוודאי שמשה היה מקבל מה� את הקרבנות, היה ביניה�לא שבט לוי שעוד ומה , יעשו זאת
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