
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  (במדבר ח' ו)" את הלוים מתוך בני ישראל קח"

שהנושאים המתוארים בפרשה: המנורה, הלוים ומצות הפסח מסודרים לפי סדר המעלות בעם  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
ישראל כהנים, לויים וישראל. בתחילה נאמר עניין המנורה, שזהו עניין המסור לכהנים, אחריו נאמר עניין הלויים 

מוטלת על היא מצוה מצות הפסח שהכן נאמרה  , ואחריבמשכן לעבודשיתחילו שמטרתה היא להכשיר את הלויים 
 בסדור, ואם כן הפרשיות מסודרות בהשגחה גדולה (במדבר ט)" ויעשו בני ישראל את הפסח" :אמרנישראל, שעם כל 

  המעלות, כהן ואחריו לוי ואחריו ישראל. 
  

  )במדבר ט' ה( "ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני"
מדבר שלא עשו אלא פסח זה בלבד, וכן הוא אומר (עמוס ה כה) הזבחים ומנחה הגשתם לי מדבר שלא עשו אלא פסח זה בלבד, וכן הוא אומר (עמוס ה כה) הזבחים ומנחה הגשתם לי מדבר שלא עשו אלא פסח זה בלבד, וכן הוא אומר (עמוס ה כה) הזבחים ומנחה הגשתם לי מדבר שלא עשו אלא פסח זה בלבד, וכן הוא אומר (עמוס ה כה) הזבחים ומנחה הגשתם לי בגנות ישראל הכתוב בגנות ישראל הכתוב בגנות ישראל הכתוב בגנות ישראל הכתוב """"

        " (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)" (מדרש)במדבר ארבעים שנהבמדבר ארבעים שנהבמדבר ארבעים שנהבמדבר ארבעים שנה
והם לא הקריבו את קרבן זו בלבד, האלא בשנה לפי המדרש, בני ישראל לא הקריבו את קרבן הפסח כשהיו במדבר 

כשהיו ישראל  ):יבמות עא(במדבר כי לפי חז"ל  שנולדו להם בנים ועבדים ולא יכלו למול אותםהפסח במדבר משום 
זאת דרשו ו לנימול. סכנהכי היתה בזה  לא מלולכן ושמרפא את הנימול,  ,לא נשבה להם הרוח הצפוניתבמדבר 
שיש, לכאורה, בפסוק , "ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני: "מהכתוב
את זה היום והכתוב את  ומה שפרטוה ה' את משה", יר "ויעשו את הפסח ככל אשר צואמלה הי, ודי יםמיותרפרטים 
ומהי הגנות?  .לישראל גנותדבר זה הוא במדבר רק ביום הזה, והפסח  שלא עשו אתלנו לרמוז הוא כדי מדבר שהיו ב
בעקבות החטא של המרגלים היו בני ישראל מנודים ששהגנות היא עצם הזכרת חטא המרגלים.  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר 

, אמרו קדשיםורים באכילת אסדבר זה גרם לכך שיהיו לא מלו, משום כך נשבה להם הרוח הצפונית ולמקום ולכן לא 
מלאכול  ועבדיו מעכבת בובניו מילת גם לדברי האומר שאין . מלאכול קדשים ועבדיו מעכבת בובניו מילת חז"ל ש
ולא עשו אותו, את הפסח במדבר אלא שהם התעצלו  לעשותם רשאיגנות לישראל כי בעצם הם היו  יש כאן, קדשים

לא נראה שמשה היה מוותר להם הראשון הוא יותר נכון, כי ההסבר  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןאלא שלדעת . הגנות גדולזוהי ו
  . ב כרתלהתחיים לה לעשותו ולא היה מניחמלעשות את הפסח משום עצלות, אלא ודאי היה מאלץ אותם 

  

  (במדבר י' לג)" ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלשת ימים וארון"
מסעות דרך שלוש הבאותן בני ישראל שהלכו  ימיםשלושת הבאותם מהכתוב שלפנינו שרק  "ספורנוספורנוספורנוספורנומדייק ה"

", להם מנוחה לתור" ,וזולתםנוסע לפניהם להבטיח הדרך מן הנחשים והעקרבים  הארוןהמדבר הגדול והנורא היה 
. משא בני קהת כשאראבל בשאר המסעות היה הארון נוסע בתוך המחנות  ,חניה בטוחה במדבר הנוראדהיינו למצוא 

  

  (במדבר יב' יג)" ל נא רפא נא לה- א"
שם ב רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"מדוע מזכיר משה בתפילתו את המילה "נא" פעמיים, לא די בפעם אחת? מביא 

, מקובלת בתפלתו תפלתו "נא"ם ימר פעמיותפלל ואר הוא משאכששמים היתה קבלה ממשה רבינו של הקדמונים
מדוע  רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"אכדי שתפילתו תתקבל. לפי הסבר זה מסביר  "לה נאנאנאנארפא  נאנאנאנאאל כאן משה "אמר כך  םומשו

ר אלי עוד תוסף דב אל לך רבהקב"ה "אמר לו  (דברים ג' כה) "ואראה נאנאנאנאאעברה " :אמרהתפלל משה להיכנס לארץ וכש
  דבר ש"יאלץ" את הקב"ה לקבל את בקשתו., "נאנאנאנאנוספת "שלא יאמר פעם דהיינו , " בדבר הזה
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    יג) ט׳ במדבר ( "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה"
   , כי בדרך קשה מאד להיות טהור."בדרך לא היה"שסימן , "שהוא טהור"אם ראית איש ש "החוזה מלובליןהחוזה מלובליןהחוזה מלובליןהחוזה מלובליןאומר "

  

  (במדבר י' כט)על ישראל"  דבר טוב כי ה' אתנו והטבנו לך לכה"
מספר שאלות ותמיהות. ראשית, מדוע פונה משה לחותנו בשם מפרשים דו השיח של משה עם יתרו מעורר אצל ה

אנחנו,  נוסעיםנוסעיםנוסעיםנוסעיםכר לנו? שנית, מדוע משתמש משה בדבריו ליתרו בשתי לשונות ""חובב" ולא "יתרו" כפי שהוא מו
 'ה כי"הולכים אנחנו" או "תיסע אתנו"? שלישית, מדוע אומר משה " אתנו" היה על משה לומר באותה הלשון, לכהלכהלכהלכה
פעמיים:  " אלךאלךאלךאלך"? גם על יתרו יש להקשות, מדוע בדבריו חזר על המילה "לישראללישראללישראללישראל" ולא אמר "ישראלישראלישראלישראל עלעלעלעל טוב דבר

הראשונה מה הוסיף לו משה פעם בכת אתם תרצה ללהלא יתרו מאחר ש"? ועוד, אלךאלךאלךאלךכי אם אל ארצי  אלךאלךאלךאלךלא "
" ואומר שמשמעות כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרמקדים ה" "?והטבנו לך עמנו 'אשר ייטיב הההוא והיה הטוב " יהשניבפעם הכשאמר לו 

בהיותו הולך גם שאדם ממקום למקום, אך יתכן הלשון "הולך" היא על תנועת הרגלים בלבד, תנועה המעתיקה את ה
הן העתקה כוללת " משמעותה נסיעהממנו יצא. אך לשון "אשר  במקוםעדיין דעתו קשורה כל מקום למקום אחר מ

כי בהתחלה עדיין א)  '(בראשית יב "לך לך מארצך" :לאברם 'אמר הה. כפי שראינו שבתחילה מחשבף והן של הגושל ה
חלה היה בהתט)  'יב בראשית(" הלוך ונסוע הנגבה: "וילך אברם סוף נאמרבל ,קשורה בבית אביושל אברם נפשו היתה 

" את השאלות שנשאלו. משה כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" כי התנתק מבית אביו. כעת מתרץ ה"נוסעהיה בגדר " ךכר ואח "הולךבגדר "
 "שים גרים לישראל כספחתקפונה לחותנו בשם "חובב" ולא בשם "יתרו" כדי שלא יחשוב יתרו מה שאמרו חז"ל: "

כדי  "חובב"ל "יתרו"שמו מאת על כן שינה  ,ו כראויאות לא יקרבו מסתמאומלשון "יתר"  הוא נקרא יתרו (יבמות מז)
". משה אומר ליתרו: שיהיה חביב עליהםופרשו חז"ל " יט) '(דברים י "את הגר ואהבתם"לרמוז לו על מה שנאמר 

בל א ,כרם ומשפחה ואכי אין לנו שם נחלה  ,מהמקום שיצאנו משם "נסיעההדבר נחשב "נו ילגב "נוסעים אנחנו"
דבר טוב על  'לכה אתנו והטבנו לך כי ה"מבקש משה  ןכי פל עף וא ,מארצך וממולדתך "הליכהלגביך הדבר נקרא "

הגר  ונלוה" :שנאמרפי כ "ישראל עלעלעלעלזו הכוונה כשאמר "להטיב עם מי שמדבק בנו ואותנו צוה  כלומר ה' "ישראל
ויאמר תשובתו של יתרו היא: " .תוספות שעל העיקרכוונתה ל "עלעלעלעל"לשון ה א) '(ישעיה יד" עליהם ונספחו על בית יעקב

משוטטת  עדייןשמחשבתו ביתרו  שדוחכאילו הוא  "הליכה"הזכיר לשון משה שיתרו חרה לכי  "אלךאלךאלךאלךאליו לא 
מחשבתו מכל וכל מארצו יתרו את לק יכך עד שס כלחביבה עליו באמת התורה אלא ש ,בארצו ובמקום מולדתו

לגייר את כדי  ואל ארציא שילך השכוונתו  "אלךאלךאלךאלךאל ארצי ואל מולדתי , לכן אמר "כי אם מולדתו ודבק בשכינהמו
אל נא תעזוב משה מבקש מיתרו שנית, " .במקום קדושתמיד משוטטת  ותהיה מחשבתשודאי אך  ובני משפחת

מאחר שאתה חששתי שהמעמד הקדוש הזה אלא את ך שבשובך לביתך תשכח ב חשדתימעולם לא " כאומר: אותנו
 תזה לא יעלה ברצונך לשבגלל מחלוקת ותלונה אולי ב, וכל החניות הם בתרעומת "הוא ברעכי "רואה את העם הזה 

  ". אל נא תעזוב אותנולכן אמר: " תנוא
  

  כח)במדבר יא' (" אדני משה כלאם"
, "כלב כד) '(בראשית כו"עבדי": "אברהם עבדי" בתואר שלושה אנשים בתורה שנקראו שיש  "משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמבאר ה"

שלא אמרו לשום אדם "אדוני" או והם הוכתרו בתואר הזה משום  ז) 'יב במדבר(, "בעבדי במשה" כד) '(במדבר ידעבדי" 
 אהרן ויאמרנאמר: "ששאמר "אדוני" למשה , ושלא כמו אהרון "אדוני משה"כאן יהושע שאמר  מולא כש"עבדך". 

  .כב) '(שמות לב" אדני אף יחר אל
  

   (במדבר יב' ג) "האיש משה עניו מאד"
על פי מחלוקת החכמים במדרש  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"מבאר  כאן.א שייך להפסוק הזה ל, נראה שלכאורה

אמר משום , והחכם השני היה עניושמשה חד אמר משום חכם א ?זעירא" היא ויקראשבמילה "אל"ף מדוע האות 
שום מ"אמר מו זה שכי הם סברו כ "ותדבר מרים ואהרן במשה: "הפסוקיםי כוונת הולקח אשה כושית. וזמשה ש

ך משום כ", עניומשה היה שמשום "אמר מו זה שא כי. אבל האמת המשה דברו עלכך משום  "לקח כושיתשמשה 
  . "האיש משה עניו מאדו" ,"ותדבר מרים ואהרן במשהיחד: "נסמכו שני הפסוקים 

  

  (במדבר יב' ג) ל האדם״כמ מאוד יונ״והאיש משה ע
ו ינרב הבכבודו ובעצמו מעיד על משב"ה קלומד מוסר גדול מהפסוק שלפנינו ומתפעל מכך שה טטטטננננישראל מסלישראל מסלישראל מסלישראל מסלרבי רבי רבי רבי 

 דברים אלו לא נאמרומה עוד ש .על שום אדם אחרוו בכל המקרא והו כמאנשלא מצ כינוי, שהיה ענו מכל האדם
עוד שלושים ושמונה שנות מנהיגות  כמנהיג העם שהרי הענפה צומה של פעילותויבערוב ימיו של משה, אלא בע

, "לא גבה לבו ולא רמו עיניו" ,זהעם כל  ,ושבחאת  "המע מפי הקבושמשה אחרי שגם ו נכונו אותה שעה למשה.
  שכמותה לא זכה שום אדם אחר ״אשר על פני האדמה״.  זוהי המדרגה הנעלה ביותר של ענווהו
  

  

        ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":              מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפילין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": 
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   Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר
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