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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

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 (ב' במדבר א)" את ראש שאו"

 בכל אופן לשון קבלת חשבון מהוא " שאו"ש (יב 'שמות ל)י פירש "רשף על פי שאש "כלי יקר"מבאר ה
 את בני  נשאוהמניין מהמספר עצם כי  "נשא" ,"כי תשא" ,"שאו"בלשון כאן הכתוב את המניין  הזכיר

 מנות את כמו שאין דרך בעל הגורן ל ,העמים אשר אין להם מספר פרטישאר כל ביחס לביתר שאת ישראל 
  תווחיבהמות השאר מו לכללית לקיום המין כאלא השגחה השגחה פרטית העולם הקש כך אין לאומות 

 ואפילו אחד מהם חשוב  יפרטאופן מושגח בהם מ ואיש כל איש, אצל עם ישראלאבל . ארץה
  ןכל ע, רבנפל דומה כי  ,אפילו אחד מהם שיפולש (כא 'יט מותש)" ממנו רבונפל : "שנאמר כאומה שלימה

  ,(כו 'ישעיה מ)" במספר צבאם לכלם בשם יקרא המוציא" :נאמרעליהם ש ,לכוכביםש כמווה מספר "נתן להם הקב
 כל אחד לו (ג 'דניאל יב) "הרבים ככוכבים לעולם ועד מצדיקי"שלהורות  "במספר שמות"כך נאמר כאן 

  והיה: "שלפי תחילת הפסוק בין שני חלקי הפסוק (יומא כב)הגמרא  ומה שמקשה .יש השגחה פרטיתמהם 
 כחול הים אשר לא : "מסוף הפסוק שנאמרו ,מספר בני ישראלשיש למשמע  (א 'הושע ב)" ישראלמספר בני 

  ,ה"אצל הקב כי ,ואומר שאין כאן שום סתירה" כלי יקר"דוחה ה? משמע שאין להם מספר "ימד ולא יספר
 ה "כך יש להם מספר להורות שהקב ,מספראותם לפי  ומכניס כוכבים שמוציאמו הכ ,יש להם מספרשודאי ב

בני האדם שבודאי לא יוכלו שאר היינו אצל  "אשר לא ימד ולא יספר"ה שכתוב ומ יפרטאופן משגיח על כל אחד ב
 . בוייםירוי םגודל םבני ישראל משו אתלספור 

 

 (א' במדבר ג)" תולדות אהרן ומשה ואלה"

 "משה... תולדות"את בני אהרון כהזכיר שהכתוב  רבינו בחיימתרץ ? מה קשור משה לבני אהרון וכי הוא אביהם
היו תולדות בנים אלו ו, יםקרייתולדותיו העם כי תלמידיו של אדם ה, תורהאת הם אות מדישלמשום שמשה הוא זה 

זו גם הסיבה שמזכיר . במשותף" תולדות אהרון ומשה"לכן נאמר , התורהותולדות משה בלמוד  ,אהרן בהולדה
. שאותה הם למדו ממשה תורההשבו נתנה משום  "את משה בהר סיני' ביום דבר ה: "הר סיני ואמרהכתוב את 

 כן הזכיר ואחרי. :(יט סנהדרין)" כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו: "ל"זחן דרשו אכמו
 .לבדבאהרן  לו שלבאר שהיו בני "ואלה שמות בני אהרן: "הכתוב

 

 (ג-ב 'דויקרא ) "לעשות מלאכה באהל מועד ..י קהתנשא את ראש בנ"

כך ? (כג 'דויקרא ) "לעבוד עבודה": ואילו אצל בני גרשון ומררי נאמר "לעשות מלאכה"אצל בני קהת נאמר מדוע 
חלקם של בני קהת . ומתרץ שההבדל נובע מסוג העבודה שעליה היו אחראים בני לוי, הקדוש "אור החיים"שואל ה

 (סוטה לה) "היה הארון נושא את נושאיו"שהרי  לא הייתה כרוכה במאמץל עבודה זו "חזלפי שנשיאת הארון היה ב
ריותם היתה עבודה בלבד מה שאין כן אצל בני גרשון ומררי שבאח "מלאכה"כי אם  "הבודע"לא הייתה זו  לכן

עבודתם מררי שבני י גרשון ובנל. זו גם הסיבה לחלוקה הבלתי שוויונית לכאורה של העגלות. שכרוכה במאמץ
כי עבודת "עגלות  נותילא נשעבודתם לא היתה כרוכה במאמץ ואילו לבני קהת , עגלות נותינכרוכה במאמץ הייתה 

  (ט 'ז במדבר)" הקודש עליהם בכתף ישאו
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 (ו' במדבר ג)" ואות ושרתו הכהן אהרן לפני אתו והעמדת לוי את מטה הקרב"

שזה משום שבעצם המטלות של הלויים  "ספורנו"מבאר ה, לפי הכתוב שלפנינו תפקיד בני לוי לשרת את אהרן הכהן
 אתאביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו  וביתאתה ובניך : "הכתוב אמרמכעל אהרון ת ומוטל

אבל על . שמירת המשכן וכליוכגון עליו  יםהמוטל יםבחלקשרות לכהן גדול היא כן עבודת הלויים לו "עון כהנתכם
 . מוטלת על אהרן ובניו בלבדנשארה יקרב זר  שלאבשמירת הכהונה 

 

 (המ 'גבמדבר )" י ישראלבבנכור בקח את הלוים תחת כל "

 ( בכורות ד) "אהרן שלא היה באותו מנין לא הפקיע בכורי ישראל"
ל ידי חטא עאת מעמדם שהבכורים הפסידו  משום הואהבכורים את הטעם שהלוים הפקיעו ש "שך חכמהמ"מסביר ה

הלוים גם ו, קריבו לעגל תחלהם השה, אלו הבכורות "שבר ה׳ מטה רשעים" (יא, מגילה א)בירושלמי מובא כ, העגל
גם במעשה הוא בעצמו נפש ,לכן אהרן, (כט 'שמות לב)" מלאו ידכם"ב וכתמו שכ, העגל את מעמדם בזכות חטאו חהרוי

 . קיע את הבכוריםפלא ה, העגל
 

 (ו' במדבר ד)" ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה"
היו מכסים ראשית ? יך עשוא, עור תחששל כסוי הלא יראה עליו דאגו שהארון  ו שלמעלתשמשום  ן"הרמבאומר 

על ו, הגשמיםשיגן מפני מכסים את שניהם במכסה עור תחש אחר כך היו ו, לושא המסך ישה ,בפרוכתהארון  את
אבל , הבגד הנכבד שהוא כעצם השמים לטוהרהארון  שיראה על "כליל תכלת מלמעלה"נוסף פורשים בגד הכל היו 

 . המנורה והמזבחות היה נראה עליהם מלמעלה מכסה עור תחש ,השולחן ,כליםהשאר כל 

 'הגיגים לפרקי אבות ה
 ( זט) "ארבע מידות בנותני צדקה"

 שאלרב ה. ד מהקהילהבוכמאיש עבור וביקשו ממנו נדבה גבאי צדקה שני " נודע ביהודה"אל הנכנסו מסופר שפעם 
למעט מספר , את כל הכסף הדרושכמעט נתן מכיסו , ששמע את תשובתםכו ?לאיזה סכום כסף האיש זקוקאותם 

, השניפעם ו, גדול מאוד סכוםשהרי היה זה  על הפזרנות הזאתפעם אחת , התפלאו הגבאים פעמיים .פחות ביםוזה
הנדרש נותן את כל הסכום מדוע אין הוא , כזה גדול לצדקהאם הרב יכול להרשות לעצמו לתת סכום על כך ש

הרוצה שיתן ולא יתנו : "היאמשנה מפורשת הלוא  :רבשיב להם הה? אלא הוא מחסיר כמה זהובים, ומותבשל
  .יתנו משהום האחרים גש, צריך להניח מקום". עינו רעה בשל אחרים -אחרים 

 

שאין לך , לא תזוע הומנ, הוסיב ובלה ב, ובה תחזי ,כלא בהד, ך בהפהפך כה וה :בג אומר גבן ב"

 ( כח) "טובה הימנה המד

וסיב ", התורהכל תמצא בכלומר " דכלא בא"משום , בתורה, "הפך בה והפך בה"הפשט הוא הסבר המשנה לפי 
ין אש", מהתורהאל תזוז ו" תזועא ומנה ל", הזוב אותתע לאגם עד זקנה ושיבה , כלומר, הבותבלה  ןתזקי ,"ובלה בה

. את המשנה בדרך מקוריתר סביה קסריבבי חיים מר. 'ק בהבדילהביא את האדם להאין כמוה " ה טובה הימנהדלך מ
פים לעניין נכבד סככשאספו בעיר , פעם אחת. קמצן נוראכגם ך למדן גדול אנודע כגביר שהיה ק סריבעיירה ב

, התפעל מדברי המוסריר לא בהג. ה מאדשי חיים לקרוא לו והוכיחו תוכחת קבשלח ר, רוםוהגביר לא הסכים לת
: ל"חז כמו שאמרו, מכריע את הכלשלו לימוד התורה שהרי  רונותסאף על פי שיש בו כמה חש,והסביר לרבי חיים

: ה הזאת שבאבותני חיים במשבהשיב לו ר. תורה יומם ולילהולומד ב והרי הוא יוש, "ותלמוד תורה כנגד כולם"
, תורהבוכולך נתון ותקוע , "הבדכולא ", ואתה חוזר ולומד עוד פעם, "הפך בה"ו, אתה לומד פעם אחת, "הפך בה"
ואף על פי , דמרוב לימו ןעד שאתה מאפיר ומזקי, "וסיב ובלה בה", ימים שלמים אתה רואה ומביט בה, "ה תחזיבו"

שאין "הא ראיה  ו, ךלא זעת ולא נגעת ולא לקחת ממנה שום דבר ושום השפעה לא השפיעה עלי, "ומנה לא תזוע" כן
 ...אפילו מידה טובה אחת לא רכשת לך ממנה , "הנה הימבלך מידה טו

 

 ( כג) "תךורחלקנו בת ןות... לגיהנם עז פנים"

ראיתי מתרצים ". תךורחלקנו בת ןות"לבין סופה " לגיהנם עז פנים"לכאורה לא ברור הקשר בין תחילת המשנה 
ולפיכך אנו ". ה עז כנמרהוו": משנההר באותה מכפי שנא. להשתמש הן לטובה והן לרעהמידת העזות אפשר שב

לשם לטובה יהי רצון שנשתמש בה , עט עזות פניםנגזר עלינו שתהא בנו מאם , "תורתךבותן חלקנו : "מבקשים
 . (ביצה כה)" םפני שהן עזימ, ה ניתנה תורה לישראלמפני מ": ל"כפי שאמרו חז ,שמצריכה מעט עזות, התורה
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