
מרו שהוא הס"ד שישנה אהרן זה בכדי שלא יא
 גאוותן

 

ופרש"י להגיד  ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה וגו' )ח ג(
שבחו של אהרן שלא שינה. ויש להבין מדוע שאהרן ישנה מציווי 

 הקב"ה.
ונראה לפרש שהנה ידועים דברי הרמב"ם )בפ"ב מהל' דעות( 

והטובה, ודבר זה למדים שדרך האמצע היא הדרך הישרה הנכונה 
אנו אף מהמנורה, שהג' קנים משמאל והג' קנים מימין מטים 
עצמם לנר האמצעי, וזאת כדי לרמז שדרך האמצעי היא הדרך 

 הטובה וצריך אדם לפנות תמיד לדרך האמצעי.
והנה הקב"ה שלח לעם ישראל שלוש אחים שידריכו אותם 

האמצעי, וא"כ  באורחותיהם, והם משה אהרן ומרים, ואהרן היה
 סלקא דעתך שאהרן הוא המשובח שבאחים שהרי הוא האמצעי.

ומעתה היה צד שאהרן ישנה ולא ידליק את הנרות כלפי האמצע 
בכדי שלא יאמרו שגאוותן הוא, שסובר שהממוצע חשוב 
מהצדדים ואף הוא חשוב ממשה ומרים, ולכן ישנה, קמ"ל קרא 

לפי האמצע כציווי להגיד שבחו של אהרון שהדליק את הנרות כ
 הבורא.

 אהל יצחק

 
כיצד עשו ישראל קרבן פסח במדבר והרי לא הייתה 

 להם קרקע
 

הנה כל המ' שנה שהיו  ויעשו ישראל את הפסח וגו' )ט ב(
ישראל במדבר לא עשו את הפסח חוץ מפעם אחת בשנה השנית, 
כמבואר בקרא וכמש"כ רש"י כאן בפסוק א', וידועה הקושיא 

 אל את הפסח כל שנה.מדוע לא עשו ישר
ישנה קושיא נוספת שהנה שיטת תוס' בריש פסחים )ג:( שמי 
שאין לו קרקע פטור מקרבן פסח, והקשה השאגת אריה א"כ 
כיצד עשו בני ישראל את הפסח במדבר והרי לא היתה להם 

 קרקע.
ונראה לפרק קושיא בחברתה, שהנה ארץ ישראל מוחזקת 

ב )קיט:( עיי"ש, ומכיון שכך לישראל מאבותינו וכדקיי"ל בגמ' ב"
בשנה השניה עשו ישראל את הפסח שנחשב הדבר שהיתה להם 
קרקע בא"י, משא"כ באותה שנה בחודש אב חטאו בחטא 
המרגלים ונגזר עליהם שלא יכנסו לארץ ישראל, נמצא דחשיב 
שכבר אין להם קרקע בארץ ישראל שהפסידו את חלקם, לכן 

ח כשיטת תוס' שמי שאין מאותה שנה לא יכלו לעשות את הפס
לו קרקע בא"י אינו יכול לעשות את הפסח, ומיושבות ב' 

 הקושיות.
 מקרי דרדקי )אות יז(

 
 על איזה צדיקים נאמר שאינם מטמאים

 

הנה אותם  ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם )ט ו(
אנשים היו טמאים משום שנשאו את ארונו של יוסף, ובפאת 

ות הסוברות שצדיקים אינם השלחן הקשה מכך על השיט
 מטמאים, מדוע א"כ נטמאו נושאי ארונו של יוסף.

ויש לתרץ דכל מה שיש הסוברים שצדיקים אינם מטמאים הוא 
רק אחר שניתנה תורה שאז היו מצווים וגדול המצוה ועושה, אך 
קודם שניתנה תורה לא היתה דרגתם של הצדיקים גדולה כ"כ 

 לא נתחדש שאינם מטמאים. שהרי לא היו מצווים, ולכך בהם
ולפי"ז שפיר שנושאי ארונו של יוסף נטמאו מפני שיוסף היה 
קודם מתן תורה, ובו לא נתחדשה ההלכה שאינו מטמא, שרק 
אחר מתן תורה אמרינן כך מפני שגדול המצווה ועושה יותר ממי 

 שאינו מצווה ועושה.
 רטז(-מקרי דרדקי )אותיות רטו

 
 קודם שקידשההאם ראה משה את ציפורה 

 

ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר 
יש לתמוה מדוע חוזר  לקח כי אשה כושית לקח )יב א(

המקרא פעם נוספת "כי אשה כושית לקח", הרי כבר אמר "על 
 אודות האשה הכושית אשר לקח".

ונראה לפרש שהנה באבן עזרא כתב שמשה גרשה משום שהיתה 
ד משה גרשה משום כך, והרי איתא שחורה ממש, וקשה כיצ

בחז"ל )ריש פ"ב דקידושין( אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה 
 וא"כ כבר ראה שהיא כושית לפני כן וקידשה.

ועפי"ז נראה לפרש את הפסוק היטב, "ותדבר כו' על אודות 
האשה הכושית אשר לקח" ר"ל שאמרה מרים לאהרון הרי ידע 

ואם תאמר שאכן לא ראה  משה שהיא כושית וא"כ למה גרשה,
אותה קודם שקידשה, א"כ ממשיכה להקשות לו "כי אשה כושית 
לקח", כלומר כיצד לקחה בלי שראה אותה והא אסור לאדם 

 לקדש אשה עד שיראנה.
 ברית אברהם

 
 מדוע רק ביום השלישי התלוננו בנ"י שאין להם בשר

 

והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה ויבכו גם בנ"י לאמר 
יש להקשות מדוע המתינו מיציאת  כילנו בשר )יא ד(מי יא

מצרים עד כאן להתלונן מי יאכילנו בשר, הרי כבר מיציא"מ לא 
 היה להם בשר.

ונראה לפרש ובהקדם דבפענח רזא ובעוד מפרשים כתבו לפרש 
את הפסוק שאמר משה "הצאן ובקר ישחט להם" )לקמן כב(, 

ל ישראל בשר, ופירשו שכונת משה היתה לומר כיצד יאכלו כ
והרי נאסר עליהם בשר תאוה במדבר ויכלו לאכול רק בשר 
שלמים, ורק הכהנים יכלו להקריב שלמים, והרי היו רק שלוש 
כהנים במדבר הם אהרן אלעזר ואיתמר, ונמצא שלא יספיקו 

 לשחוט לכל ישראל, ועל זה ענהו הקב"ה "היד ה' תקצר" עיי"ש.
ד כאן אכן היה לישראל ועפי"ז נראה לפרש שמיציאת מצרים ע

בשר, שיכלו לאכול בשר שלמים ע"י שלושה כהנים ומכיון שכך 
 לא התלוננו.

משא"כ כאן הרי מבואר בפסוקים שקודם לכן שנסעו בנ"י במשך 
שלשת ימים רצופים, דכתיב "ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים 
וגו'" )יא לג( וכמבואר בסוף מס' תענית )כט. ובפרש"י שם(, 

נסעו הרי היה אהל מועד מפורק, הרי שבג' ימים הללו ובימים ש
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לא יכלו לשחוט שלמים ולאכול בשר שהרי רק באהל מועד 
 אפשר לשחוט שלמים.

ואם כן לא נשאר להם בשר שלמים מקודם שנסעו ג' ימים, שהרי 
בשר שלמים נאכל לב' ימים ולילה אחד, נמצא שבב' ימים 

אבל ביום השלישי הראשונים של הדרך נשאר להם בשר שלמים 
לא נשאר להם שכבר לא יכלו לאוכלו, ולשחוט נמי לא יכלו שלא 
היה אהל מועד בנוי, ולפי"ז אתי שפיר מדוע רק ביום השלישי 
החלו להתלונן שאין להם בשר, שאכן עד אותו היום היה להם 

 קצת בשר.
 בנין אריאל

 
כיצד מצרעתה של מרים לומדים שתחיית המתים 

 ורההיא ע"י לימוד הת
 

איתא במדרש פליאה, הרוצה  והנה מרים מצורעת כשלג )יב י(
לידע תחית המתים מן התורה, יראה והנה מרים מצורעת כשלג. 

 ותמוה.
ונראה לפרש ובהקדם דאיתא בסנהדרין )צ.( האומר אין תחיית 
המתים מן התורה אין לו חלק לעולם הבא, ובהקדמת השב 

תחיית המתים  שמעתתא מפרש שהכונה אף למי שאומר שיש
אך אומר שתחיית המתים אינה ע"י לימוד התורה, שאין לו חלק 
לעוה"ב, והטעם לכך הוא כדאיתא בגמ' כתובות )קיא:( כי טל 
אורות טליך )ישעיהו כו יט(, מי שיש בו אור תורה אור תורה 
מחייהו, וכל שאין בו אור תורה אין אור תורה מחייהו, אלו דברי 

 השב שמעתתא.
ה יש לפרש מה שנאמר במדרש תנחומא )עקב ה( עה"פ ועל פי ז

שמופיע במשלי "בני אם תקח אמרתי" )א ב(, ופירש המדרש 
שאימתי נקראים ישראל בנים למקום, רק אם לומדים את התורה, 
וכך פירוש הפסוק, "בני" כלומר אימתי אתה נחשב בני, רק "אם 

 תקח אמרתי" ר"ל אם תלמד תורתי.
שתי משניות במסכת אבות: "חביבין  ועפי"ז פירש השמעתתא

ישראל שניתן להם כלי חמדה", "חביבין ישראל שנקראו בנים 
למקום", דה"פ, שע"י שניתנה להם תורה שהיא כלי חמדה 
נקראים הם בנים למקום, וכנאמר שרק ע"י התורה קרואים 

 ישראל בנים.
והנה בפרשת דרכים )דרוש כה( הקשה כיצד הקב"ה יחיה מתים 

בוא, והא הקב"ה כהן הוא כדאיתא בזבחים )קב.(, ואיתא לעתיד ל
בירושלמי )ר"ה פ"א ה"ג( שהקב"ה שומר את תורתו, הרי שלא 
יוכל להטמאות למתים, ותירץ הפרשת דרכים שמאחר שישראל 

 נקראים בנים למקום הרי שמותר לכהן להיטמאות לבנו.
ועפ"י הקדמות אלו נבין היטב את מה שמפרש השמעתתא שרק 

שלומד תורה יקום בתחיית המתים, שהרי רק אם ישראל מי 
קרואים בנים יכול הקב"ה להיטמא לנו, ורק ע"י התורה קרואים 
ישראל בנים, נמצא שרק ע"י התורה יכול להקב"ה להחיות את 

 ישראל ושפיר פירושו של השמעתתא.
אך כל זה שפיר רק אם אמרינן שהקב"ה כהן הואשאז לא יכול 

יו, אך מנלן שכהן הוא, ואכן הגמ' מוכיחה להיטמאות אלא לבנ
שכהן הוא ממרים, שהגמ' בזבחים מקשה מי ראה נגעי מרים 

 ומסיקה שהקב"ה ראה את נגעיה שכהן הוא.
ומעתה נבוא אל המכוון במדרש פליאה דה"פ, "הרוצה לידע 
תחיית המתים מן התורה" ר"ל הרוצה לידע שתחיית המתים 

לומד תורה לא יקום לתחיית נעשית רק ע"י התורה, ומי שלא 
המתים, יראה "והנה מרים מצורעת כשלג", כלומר ממרים מוכח 
זאת שהרי מי הסגיר את מרים היה זה הקב"ה, וא"כ ע"כ כהן 
הוא, וא"כ שכהן הוא קשה כיצד יחייה את ישראל בתחיית 
המתים, וי"ל שבנים אנו למקום ויכול להיטמא לבניו, ברם רק ע"י 

ו בנים למקום, וא"כ ע"כ שרק ע"י לימוד התורה נקראים אנ
התורה יוכלו לקום לתחיית המתים, ושפיר מוכח ממרים 

 שתחיית המתים היא מן התורה כלומר מכח לימוד התורה.
 אמרי אש וחומת אש

 

מהיכן למד רש"י שנבואת אלדד ומידד הייתה 
 שמשה מת ויהושע מכניס

 
וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים 

ופרש"י שהיו מתנבאים משה מת יהושע מכניס.  במחנה )יא כז(
 וקשה היכן מצא רש"י רמז בקרא לכך שזו היתה נבואתם.

ונראה לפרש שהנה בפרשת שמות נאמר "ותקרא את שמו משה 
ותאמר כי מן המים משיתהו" )ב י(, ויש להבין מהו יתור הלשון 

 ב."מן המים", היה לומר רק "ממים" ומדוע האריך הכתו
ונראה לפרש שבת פרעה נזרקה בה רוח הקודש כשהוציאה את 
משה מהמים שלא הוא שיכניס את בנ"י לא"י אלא יהושע 
יכניסם, והנה דבר זה רמוז בתיבת "ממים", דתיבה זו היא ר"ת 

"כניס, ורצתה בת פרעה לבטל גזירה זו מ"הושע "י"ת "מ"שה "מ"
י ממים של משה מת יהושע מכניס, לכן לא אמרה לשון "כ

משיתהו" אלא לשון "כי מן המים", וכך נתבטלו הר"ת של משה 
 מת יהושע מכניס.

והנה כאן נאמר "אלדד ומידד מתנבאים במחנה", ותמוה מדוע 
כתב התורה "במחנה" וכי מה אכפת לן היכן התנבאו, ונראה 
לפרש שמילת במחנה היא גופא היתה נבואתם, "במחנה" ר"ל 

ה"פ, "מתנבאים" ומה נבואתם "במח" שמחו את האותיות "נה", ו
מלשון שמחו "נה" את האותיות "נה", ומהיכן מחקו את אותיות 
"נ" ו"ה", ממילת "מן המים", כלומר שבדוקא אמרה בת פרעה 
"מן המים" ולא "ממים", ובאו אלדד ומידד בנבואתם ומחקו את 
האותיות "נ" ו"ה" שהוסיפה בת פרעה, וכשתמחה "נ" ו"ה" 

המים" תישאר רק מילת "ממים", והיא ר"ת משה  ממילות "מן
 מת יהושע מכניס, וזו היתה כוונת נבואתם כשמחו את ה"נ" ו"ה".

ועפי"ז אתי שפיר מהיכן ידע רש"י שזו היתה נבואתם, מפני 
שבקרא כתוב שמחו "נ" ו"ה", וא"כ נתקיימו הר"ת משה מת 

 יהושע מכניס.
 ליקוטי מהרי"ל )זאקילקוב(

 
 מזת למעשה המנורהפתיחת התורה מר

 
איתא מדרש פליאה על פסוק  אל מול פני המנורה וגו' )ח ב(

 זה: הדא הוא דכתיב פתח דברך יאיר מבין. ותמוה.
ונראה לפרש שהנה המנורה היו לה ז' קנים, ט' פרחים, י"א 
כפתורים, וכ"ב גביעים, ולענין גובהה של המנורה איתא פלוגתא 

 י"ח טפחים.בגמ', חד אמר י"ז טפחים וחד אמר 
והנה כל המידות והשיעורין הללו רמוזים בפסוקים הראשונים 
של כל חומש, שהפסוק הראשון של בראשית יש בו ז' תיבות 
והוא מרמז לכך שהיו במנורה ז' קנים, פסוק ראשון של שמות יש 
בו י"א תיבות והוא מרמז לי"א כפתורים, פסוק ראשון של ויקרא 

היו בה ט' פרחים, פסוק ראשון של יש בו ט' תיבות והוא מרמז ש
דברים יש בו כ"ב תיבות והוא מרמז שהיו בה כ"ב גביעים, פסוק 
ראשון של במדבר יש בו י"ז תיבות והוא מרמז לגובה המנורה 

 כמ"ד שהיה גובהה י"ז טפחים.
ועפי"ז אתי שפיר דברי המדרש דכך כוונתו, שקורא על המנורה 

יחת דברי הקב"ה בכל את הפסוק פתח דברך יאיר, ר"ל שמפת
חומש מרומז מעשה המנורה. )א.ה. ויש להוסיף שזה נמי הפירוש 
דברך "יאיר" דיאיר היינו מלשון המנורה, וה"פ שמפתח דבריך 
מרומז מעשה היאיר.( )א.ה. אף הגר"א מכוון לזה, ובפרשת 
במדבר מפרש למ"ד גובהה י"ז כפשוטו, ולמ"ד י"ח כתב לפרש 

ל, והוא לא כתב זאת על המדרש אלא שיש י"ח תיבות עם הכול
 בעלמא עיי"ש.(

 חמדה גנוזה וכן בסוף
 ספר דברי נועם, והגר"א
 באדרת אליהו פר' דברים

 


