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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב' א במדבר) "את ראש ושא"

ראש לכל  מי שהואשכוונת הכתוב לומר שיש למנות גם את  ו אפריםינרבבשם  "יםמקדו לחנ"א ב"רבינו החידמבאר 
ה׳ : "שנאמרמה וזה , החשבוןאת להשלים כדי  םעמ וצרף אותללמשה אומר הקב״ה כלומר , ומתנשא לכל לראש

 םבכניסתגם עשה  ךוכ, םונמנה עמ עם ישראלשל ב״ה מצטרף לחשבון הקשלומר כ, ('תהלים טו)" וכוסי מנת חלקי
כל שעה שישראל נמנים לדבר וכן בו, שבעיםמספר ל םינמנאת  שהיו שבעים חסר אחד והשלים הקב״ה לארץ מצרים

 .םעמהנמנית שכינה  מצוה
 

  (יב' א במדבר) "לבני יוסף לבני אפרים" 
, את משפחת יוסףאפרים  אלייחס גם ממנשה ופני קדים את אפרים לכתוב מה, ן"רמבהכך מעיר , בפסוק שלפנינו

 הבכור ואחיולפי ברכת יעקב אפרים הוא היות שה נכון לעשות זאת זו, דגליםך הדבר גם בפרשת הוכ, "לבני יוסף"
הוא מייחס את משפחת אך , ני מנשהפל אפריםם את ידמנם הכתוב מקמרגלים אאלא שבפרשת ה, מנשה הוא השני

יוסף  לפי הכתובומתרץ שמשום ש? וצריך להבין מדוע (יא' יג במדבר) "למטה יוסף למטה מנשה" ,ל מנשהאיוסף 
פרים היה מאהשליח כי , וציא דיבת הארץהאחד מבניו אותו הכתוב למנשה שייחס לכן מקב הביא את דיבת אחיו ליע

  . יהושע בן נון שלא הוציא דיבה על ארץ ישראל
 

 (ב׳ כ במדבר) ה״נשה מטועליו מ"

, "החונים"ללא המילה , "ועליו" :נאמרעליו מנשה שחוץ מאשר אצל שבט " עליווהחונים ": שבטים נאמראצל כל ה
 00,444נה רק וואילו שבט מנשה מ, איש 44,,04 נה שבט אפריםובמפקד הנוכחי מש" משך חכמה"מבאר ה? מדוע

ו הנוכחי של נבדיוק כמניי, איש 00,444מונה  אפריםשבט , במפקד שאחרי ארבעים שנה במדבר ,לעומת זה. שאי
ט מנשה באת שהכתוב הקדים שם זו הסיבה ש. ('ובר כבמד)איש  44,,0,לה עד ושבט מנשה עמנין  ואילו, שבט מנשה

אפרים שבט על גבר  מנשהבט שבזה שלנו לרמז , "החונים עליו"ולא , "ועליו"נאמר כאן  לפיכך. לפני שבט אפרים
 . ועלה עליו במספרו

 

  (לב' ב רבמדב)" שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים... פקודי בני ישראל אלה"

מתרץ ? בפרק הקודםהוזכר ש לוא היה זה אותו המספרהם של בני ישראל ינאת מנית פלוכחוזרת התורה ומדוע 
 ,עשרים יום מהמפקד הראשוןי גם אחרש, ישראלהפלא העצום שהיה בלהורות על התורה שבאה כאן  רבינו בחיי

 . אחד מהגוי הגדול הזהאפילו לא מת , בכל התקופה הזו ,באייר 'בבאייר עוד שנסעו ב 'שהיה בא
 

 (ג' ג במדבר) "המשוחים הכהנים אהרן בני שמות אלה"

שנמשחו בחיי היחידים כהנים המשם שהם " הכהנים המשוחים"שהכתוב מכנה את בני אהרן  "ספורנו"מבאר ה
הוצרכה לכן  "את ידם לכהן מלא"להיה כדי שהם נמשחו לכך והטעם , היה כך לאורך כל הדורותלא הכהן הגדול ו
לא  פינחסכמו שגדול לכהן נבחר אהרן שלפני נולדו הם היות שכלל  כהניםלא היו לולא המשיחה הם המשיחה כי 

 .אלא רק לאחר המעשה שהרג את זמריהיה כהן לפני 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 סיון' ע ז"ל נלב"סיון        יוסף בן חמו בר טובה ז' ע ג"ל נלב"בן חמו בר פרלה ז מסעוד
 ה"תנצבז   "שבט תשע' ע ד"ל נלב"ו    דוד כהן בן שמחה ז"סיון תשע' ע יב"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז

 הגיגים לפרשת השבוע
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  (ב' אבמדבר )" שאו את ראש כל עדת בני ישראל"
" ויקרא"חומש ה של שבפרשה אחרונואומר , "ויקרא"ל" במדבר"חומש סמיכות את  רפאל הירש רבי שמשוןמבאר 

אנו " במדבר"ואילו בפרשה ראשונה של חומש , 'קודש להעשירית להוציא ממנו איך סופרים את העדר אנו לומדים 
 . 'קודש להוכל אחד מהם נעשה  ה"קבל הש שבטהעוברים כולם תחת , ה"של הקבנו צאשהם  ,בני ישראלם את רואי

 

  (יח 'אבמדבר ) "אבותם לבית משפחותם על ויתילדו השני לחודש באחד הקהילו העדה כל ואת" 
  (י"רש) "יחוסיהם ספר הביאו, ויתילדו"

 יחסיםימת העולם שאומות ידוע כי, לידה לשוןהוא מ" ויתילדו"ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמפרש 
 ,וכליו המשכן את ועשו התורה שקבלו אחר ,הישראלית אומה כן שאין מה, "לאומים"ים נקראהם  ולכן, םאה אחר
 לבית למשפחותם" וזהו. חדש דבר להם נולד, "ויתילדו" וזהו. הדבר סוד כנודע, אביהם משפחות אחר יחסילהת זכו

 בני ראש את שאו: "מה שאומר הכתוב וזה. אביהם משפחות אחר יםחסיתיהתחדש אצלם כעת שהם מש, "אבותם
 וכליו המשכן תיועשי התורה קבלת אחרש, "אבותם לבית למשפחותם", והרמה התנשאות מלשון "שאו", "ישראל

 .אביהם אחר יחסילהתהם זכו 
 

 (ד 'ג במדבר) "הםלא היו ל םניבו... יהואבוא בוימת נד"

, בניםנדב ואביהוא היו ל לויאש" י יקרלכ"מסביר ה? מדוע מציין הכתוב שלנדב ואביהוא לא היו בנים בעת מיתתם
אומר פי שכ. ענישםמ ואז היהרביעי  עד דור שלישי אולהם אלא היה ממתין , מיד לא היה הקב״ה פוקד עליהם עוונם

 "נאלץ"בנים לא היו לנדב ואביהוא ש כיוןך א (ז 'לד שמות) על שלשים ועל רבעים״, אבות על בנים ן״פוקד עו: כתובה
 . במקום הענישם מידה "הקב

 'והגיגים לפרקי אבות 
 (א' אבות ו)" לו רזי תורה ומגלין... העוסק בתורה לשמה"

אין , ה עינינו מלראותםאלא שקצר ,מפורשים ונגליםהם התורה של  וסודות ןשכל הרזי ין'וזחיים מוואל ירבמגלה לנו 
על ות ומתאמץ רבשלעיתים אדם מתייגע  ,כךהדבר הוא בתורת הנגלה בלבד אלא אפילו תורת הנסתר הדבר נכון ב

 ומשתאה על עצמו מדוע היה צריך לטרוח כל כךתמה עומד הוא , ותושהוא מבין אולאחר , עניין מסוים להביןמנת 
אינו רואה לכן הוא לפעמים מוכה בסנוורים ו אדםנובעת מכך שהזו המציאות ה. הלא הדבר פשוט להבנה, הרבה

את הן עיניו ויסיר מ יגלה אתהאדם  "לימוד התורה לשמה"על ידי שואומרת באה המשנה  ,אפילו דברים פשוטים
 ה"קבמה דודמבקש  וב, (קיט תהילים)" גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך"שאמר דוד המלך מה  וזה, העיוורון

והאר עינינו "שאנו מבקשים כל יום  וזה מה, הוא יוכל להביט בנפלאות התורהכדי המסתיר הגורם שיסיר מעיניו את 
אינה התורה כלומר , לראות את הכתוב בה חו עינינו כדיתאנו מבקשים שיפורק גלויה הרי היא התורה כי , "בתורתיך

 .תורה לשמההידי לימוד  על אלו ניתן לזכותכלי ראיה ב, זאת את כלי הראיה לראותאין לנו ש אלא, נסתרת
 

 (ו' אבות ו) "ןבשמיעת האוז... התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים"

על  מוסר הטיף לוו לבודקה את אחד מתלמידיוסמ הסבאפעם הוכיח ש "הוא היה אומר״ב שלום שבדרון ביר מספר
קרא הסבא , שבועות לאחר מספר. במאומה אורחותיואת  לא שינהאך  שתקו שמעעניין מסויים אלא שהתלמיד 

את חוסר  התלמיד כבר הביע, אלא שהפעם. כמעט באותם מיליםאפילו , ייןעל אותו ענשוב  הוכיחולתלמיד ו
הסבא ואמר נענה ? "י מספר שבועותנלפ ,הרי כבר שמעתי את הדברים הללו בדיוק ,רבי" :ןעטשביעות רצונו ו

אינה נחשבת  ,שינוי מעשילה מביאה נכזו שאי שמיעה ,הרי שטעות בידך, 'שמעת'ש התאם סבור א" :לאותו תלמיד
 משיך לצעודות ?'שמעת'גם אז תאמר ש, מאחוריך באמצע הכביש ועשרים מכוניות יצפרו ,אם תלך ברחוב. שמיעה

 ". 'שמעת'הרי שכלל לא , כן אם אינך עושה. מהכביש ולעבור למדרכה עליך לסור, אם שמעת. ודאי שלא? בנחת
 

 ( דכ' אבות ו) "פהובן שמונה עשרה לח"

 קור למנהג הזהממצא  משדליץ וךבר רבי. ידוע המנהג שהחותן מפרנס את החתן בשנים הראשונות לאחר החתונה
, "בן עשרים לרדוף: "כן נאמרי ואחר" עשרה לחופה בן שמונה: "במשנה תחילה נאמרב. מהמשנה שלפנינו

יב להתחיל ומחהחתן ם אחרי החתונה ירק שנתישצא יו, "וף אחר מזונותיולרד" הכוונה היא ברטנוראשלפירוש 
ם ישנתיחייבים לומר שב? "עשריםבן "ועד  "עשרה הנבן שמו"מ, לואים יתפרנס בשנתחיה ויממה יו. הלחפש פרנסו

  .תנוחחותן לפרנס ולזון את ה ךצריו אל
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