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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' במדבר ח)" את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות בהעלתך"
, הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין, לגדולה מזאת אתה מוכן, יראיאל תת :אמור לאהרן, אמר למשה"

 (מדרש) "בטלין לעולםוכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן . אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו
מה , ההנרות בטלהדלקת אף ו םבטלייהיו הקרבנות שאין בית המקדש קיים אשר שכהוא דבר ידוע ש ן"הרמבאומר 

" אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו"ומתרץ שמה שאמר משה לאהרון ? החידוש שחידש משה לאהרון
. גלותנוזמן בוחורבן הנוהגת אף לאחר הדלקה זו ש םחשמונאיה שתקנו הכולנרות חנאין הכוונה לנרות המנורה אלא 

כת וחנל את הפרשות הסמוכות ל"דרשו כאן חז, כת הנשיאים נוהגת לעולםוחנפרשת ברכת כהנים הסמוכה לגם ו
 . הנשיאים כבודו של אהרן שלא נמנה עםמשום לאחריה הן לפניה והן הנשיאים 

 

 (יד' במדבר ט)" ולגר ולאזרח הארץ יהיה לכםחוקה אחת "

משך "מבאר ה? צריך להבין מדוע". אזרח הארץ"פסח כתוב מצות גבי לרק , לבדב" אזרח"בכל התורה כתוב 
רק שדה אחוזה אלא שאין לו , גר, ואם כן. ת הפסחיתוספות דכל מי שאין לו קרקע פטור מעשיהעל פי שיטת  "חכמה

מחיוב את עצמו ע ישדהו ולהפקאת ויכול להפקיר  והואיל. ביובלאליו ואם יפקיר אותה לא תחזור , שדה מקנה
חוקה אחת לכם ולגר ולאזרח "אמר בא הכתוב ו. היינו חושבים שהפסח של הגר אינו דוחה את השבת, פסחה

וזאת משום שהיא , את שדהור יפקשיעל ידי את עצמו ממצות הפסח ע יכמו שאזרח הארץ אינו יכול להפקש, "הארץ
שדה רק שדה אחוזה אלא שאין לו שאף על פי , גרך הדבר אצל הכ, שבתדוחה את השלו פסח וה, חוזרת אליו ביובל

 :זו גם הכוונה של הפסוקו. בכל זאת דוחה פסחו שבת, ואם כן יכול להפקיר קרקע שלו ויפטר מחובת פסח, מקנה
 . שבתאת הו דוחה של פסחהש (מח 'יבשמות )" ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ"

 

 (יט' במדבר ט)" על המשכן הענן ובהאריך"

יש ו ם לחניהנוחישהם מקומות היו כי במדבר , של ישראל בהנהגתם על פי הענןם מעלתאת באר הכתוב בא כאן ל
ם לחניה שאולי היו בני נוחיהמקומות ב, "אילים"מצד שני ו "מרה"למשל מצד אחד , ם לחניהנוחי םשאינמקומות 

יתכן , במקומות שאינם נוחיםו ,משם היו נוסעים "בהעלות הענן"מיד , בכל זאת, ישראל רוצים להתעכב שם יותר
בני , רבינו בחיימסכם , כלומר, סעונולא  והתעכבהם  "בהאריך הענן"אבל , שבני ישראל היו מעדיפים לעזוב שם

 . הנהגת הענןהמתבטא ב' את רצון עצמם ופעלו על פי רצון הישראל לא פעלו על פי רצונם אלא הכניעו 
 

  (ג 'יב במדבר)" מכל האדםמאד ה עניו שמ שוהאי"

 וזאת הברכה אשר ברך "הקדוש על הפסוק " אור החיים"ניתן להבין את כוונת הפסוק על פי מה שכותב ה
 צד היתה מ טובותהבמידות  תוכל התעצמומשה ש להעיד עלשהכתוב בא  (א 'גדברים ל)" לוקים-איש האמשה 
  "והאיש משה"אלא , לסגל את המידות הטובות הללוו ל מסייעו שהיה טבעתחשוב לא ש, ם שבולוקי-א יראת

 עידה עליו כן באה התורה ומל, טבעוצד מכל המידות הטובות היו בו שהיה עניו מטבעו ו מקום לחשובכי היה 
 מצד  ,״איש״מילה ב יםרמוזעל המידות הרעות והסתגלותו במידות הטובות תו ותגברהשכל התעצמותו ו

 . ירא לוקים היה-האשאת 
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 (ג 'ח במדבר)" ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה"
 (י"שר" )להגיד שבחו שלא שינה"

חנוכת "רבי העשיל בפרש מ? על ידי משהאותו צוה ה מ"הקבמה ש תלא יעשה אאהרן שהיה עולה על דעתנו וכי 
אם , אנשיםשלשה ם יאכשקורו ,הקורא בתורה לא יפחות מעשרה פסוקיםש (אכגילה מ)המובא בגמרא ל פי ע "התורה

קרא אמצעי ן אם ההרי זה משובח וכארבעה פסוקים קרא שני אם הוכן  ,פסוקים הרי זה משובחארבעה הראשון קרא 
מלמד שמצדד כלפי נר  "אל מול פני המנורה יאירו": ל על הפסוק"שלמדו חזמשובח ארבעה פסוקים הרי זה 

היינו אם כן  ,הוא ראשון לכל דברש אמרנגבי כהן לוהנה אהרן היה כהן ו. ..צעי משובחהאמצעי ומכאן שהאמ
שאולי אהרן בים שהיינו חוש "להגיד שבחו של אהרן שלא שינה"י "כוונת רשי הווז. הראשון הוא משובחשסוברים 

י תרתי חשוב והו, הכהן, שהרי זה סותר את זה שהראשוןנר האמצעי ה שיאירו כל הנרות כלפיכך מלעשות ימנע 
 . את עצמו והוא בעצמו עשה זאתאהרן לא מנע אף על פי כן . דסתרי

 

 (טז 'חבמדבר ) "ישראל בני מתוך לי המה נתונים נתונים כי"

 יםביאמ כאשרש, מליצה דרךב" נתונים נתונים" הפסוק לשוןאת  "לוי קדושת"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ בארמ
, חשובו גדול לשר מתנה יםביאר משאכ כן שאין מה, אצלו החביב עצמה המתנההרי ש, ערך פחותשהוא  לשר מתנה

את  לו תתל ברצונו שעלה, הנותן של לבו נדבת הוא אצלו חביבמה ש, ה עליוחביב האינעצמה  המתנהשאצלו 
 המתנה ולא, מתנה לו תתל בדעתו שעלהזה  כלומר, נהתמה נותןלהזה הוא  השר של החביבות ערךש צאוי, מתנהה

 הלא ?בהם לו בצע מה? תואו לעבוד ויםולאת ה שיקרבוה צריך "וכי הקב, ה הדבר כך"קבה גביגם ל .לו תןשנ עצמה
מה , "צורם וחפץ קונם רצון לעשות" וביראה באימה עליו עומדים מעלה שרפי וכל, תבל יושבי כל יחילו מלפניו

 כי, "לי המה נתונים נתונים כי" וזהו. לעבודתו להתקרב יםום של הלבדעת שעלהעובדה ה זוהי ה"הקב אצל חביבש
 . עצמה המתנה לאו, ה"הקב אצל נתינה חשוב זה, לעבודתו וימסרו שיקרבו בדעתם שעלה, שלהם הנתינה

 

 (א' במדבר ט)" הראשון בחדש"

מחנה את ההר יט ,להכניסם לארץעל מנת  ,המשכן נושאיאת והדגלים את סידר  ,אנשי הצבאהכתוב את אחר שפקד 
למען תהיה השכינה ביניהם  ,הסוטהן יעניב ,ומהממזרים (טו 'דברים כג) "והיה מחניך קדוש" כאמרו ,מהטמאים

 ,םזכותישראל שבבני ארבעה מעשים טובים שעשו על ספר בא הכתוב ומ, "ספורנו"אומר ה, אחר כל זאת, במחנה
נוסעים "רבינו באמרו לחובב  משהכמו שהעיד  ,בלי מלחמהולארץ מיד  יכנסהל יםכוזהיו  ,המרגליםחטא לולא 

. ג. הלוייםן חינוך יזריזותם בעניל מספר ע. ב. חנוכת המזבחהכתוב על ספר מ. א, (כט 'י במדבר)" אנחנו אל המקום
 בלתיבזמנים היה  "העלות הענן"במדבר אף על פי ש ל-האלכתם אחרי . ד. קרבן הפסחלקיים את זריזותם מתאר את 

  .שתקשה עליהם מאד החניה והמסע ראוינודעים פעמים ארוכים ופעמים קצרים באופן שהיה 
 

 (ה' במדבר יא)" זכרנו את הדגה"

זכרנו את " ,וסיימו בדגה, "מי יאכילנו בשר" ,בבשרבני ישראל בתלונתם בתחילה ו זכירשה מהעל " יקרכלי "אומר ה
 שהדגים פרוציםמפני  "בשר"לשון אשר מגדולה יותר מורה על הפריצות בעריות  "דגה"לשון משום שה, "הדגה

שנהיה מותרים בעריות  "בשר יאכילנומי "פשרה של דרך לכן אמרו ב, "בשר", אשר בעלי החייםיותר מבעריות 
זכרנו ", אמרובכל אופן הם הזכירו ו, דגיםמו הכשטופים בעריות שלא נהיה  יפל עף שאר בשר כל חי אמו כלפעות 

אפילו להיות  ,הכללהם  הותרומה ישטופי זהם היו בין המצרים ם בהיותש ,"את הדגה אשר נאכל במצרים חנם
שעל  "מי יאכילנו בשר: "מה שאומר הכתוב וזה ".כשאר בשר כל חיות לפחהלואי ונהיה : "אמרוועכשיו  ,כדגים

 וזהו. ת המשגלותאואת מרבה הבשר המחמם ביותר ואת האך כוונתם היתה לבקש  ,ממשפניו זה נשמע כפשוטו 
  .ת המשגלותאואת תאוו לדבר המרבה הם הש "והוהתאוו תא"ההסבר לכפילות 

 

 (כב 'יא במדבר)" הצאן ובקר ישחט להם"

בשם  ,"דוד פני"א ב"רבינו החידר מאו? ה לספק לכל עם ישראל בשר"וכי מפקפק חלילה משה ביכולתו של הקב
ה "שטענתו של משה היא שהיות שהקבאלא , בשר לכולם קספל הקב״הכח בשיש משה  דעודאי יב ,בעלי התוספות

וכעט יכולה להתעורר בעיה היות שיש בסך הכל , ה אלא אם כן הובא לקרבןואסר על עם ישראל לאכול בשר תאו
, ונהמתנות הכהלא יוכלו לאכול את כל הרי ש, יקריבו כל כך הרבה קרבנותואם , בניושני הנים אהרן וושלשה כ
תן להם דגים שלא , "אם את כל דגי הים"ה לעשות זה "מה שמציע משה לקב. לידי נותר ואויבו, שוקהחזה ודהיינו ה

בשר להם אתן  ?"תקצר 'היד ה"? מה אתה דואג, ה למשה"לו הקבמר וא. "ומצא להם", דורשים שחיטה והקרבה
 . ממנו קרבן םמביאי אלש וזהו השליו, שאינו דורש הקרבה
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