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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ב 'במדבר ח(" הנרות את בהעלותך"

 ארבעי� כל הלא ?צרי� הוא לאורה וכי"ל ששואלי� "את דברי חז" לוילוילוילוי    קדושתקדושתקדושתקדושת"מביא ב בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצ
 מקשה מה") וכי ה"ד(על הגמרא  התוספותואת קושיית  ):כב שבת( "לאורו אלא הלכו לא במדבר ישראל שהיו שנה

זמ� ב רק, הטבע פי עלבאופ� כללי  אותנו מולי� ה"שהקבומבאר " לאורו הולכי� אנו תמיד הלא ?שנה מארבעי�
 לשו�ב הוא' אורה'שמוסי$ הרב ואומר . וענ� אש בעמוד, לטבע חו"ה מ"הקב אותנו הולי�שהיו בני ישראל במדבר 

 הלכו לא שנה ארבעי� כל הלא הגמרא מקשה לכ�. טבעה דר� זהוו, ה"קבה של ומאור המקבל דברכלומר , נקבה
דווקא  היינוד ?"צרי� הוא' לאורה' וכי"ו כוונת השאלה וז .לטבע חו"מ היינוד, בעצמו ת"השי של' לאורו' אלא

  . הטבע דר�כלומר ב' אורה'
  

  )יט' במדבר ח(" יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש ולא"
    אחדאחדאחדאחד    במקראבמקראבמקראבמקרא    אזכרותיה�אזכרותיה�אזכרותיה�אזכרותיה�    שנכפלושנכפלושנכפלושנכפלו    חבת�חבת�חבת�חבת�    להודיעלהודיעלהודיעלהודיע    זהזהזהזה    במקראבמקראבמקראבמקרא    ''''ישראלישראלישראלישראל    בניבניבניבני''''    נאמרנאמרנאמרנאמר    פעמי�פעמי�פעמי�פעמי�' ' ' ' הההה, , , , את הלוי�את הלוי�את הלוי�את הלוי�    ואתנהואתנהואתנהואתנה""""

            ))))פ המדרשפ המדרשפ המדרשפ המדרש""""י עי עי עי ע""""רשרשרשרש" (" (" (" (תורהתורהתורהתורה    חומשיחומשיחומשיחומשי' ' ' ' הההה    כמני�כמני�כמני�כמני�
כי כאשר , ה"דבר המראה על חיבת� של ישראל אצל הקב" ישראל"זה חמש פעמי� הותמצא בפסוק 

בנו תמיד על כל את כאד� המזכיר , בה ומעלה וכבודיחזה מראה על  פעמי�כמה דבר מסוי� � יזכירמ
, משל לתינוק שהל� לבית הספר ובא אביו לשאול עליואת ההבנה הזאת בל "זח חישומכפי שה דבור ודבור

את  מזכירוהאבא ? חזר בני מבית הספר? הל� בני לבית הספר? הא� יש� בני ?ינשתה בהא�  ?ינב אכלהא� 
ג� זה ו, בתורה חמש פעמי� מוזכרמשכ� י� היענשג�  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימציי� . כל דבור ודבור דר� חבהבנו ב

תורה הכנגד חמשה חומשי זהו , חמש פעמי� משכ�הישראל ולהזכרת טע� הו. בה וכבודיחמראה על 
, "ברא� א"בה: "ל"ודרשו חז )'בראשית ב(" בהברא�: "שנאמרכמו , א"האות העול� שנברא בשל קיו� יסוד ה �שה
שג� וידוע , אלא בשביל התורה �ואי� ישראל מתקיימי ,לישראלנת� כי א� יראויה לה היתהלא התורה כי 
  . א"האות שנברא בל� הזה דוגמא לעוה� משכ� וכליו ה
  

  )א' במדבר ט( "בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון"
והיה כי תבאו אל : "החיוב לעשות את הפסח לדורות מתחיל רק ע� הכניסה לאר" כי הרי  נאמר, לכאורה

' והיה כי יביא� ה" :ועוד נאמר, )כה 'שמות יב( "לכ� כאשר דבר ושמרת� את העבודה הזאת' האר" אשר ית� ה
, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , אלא שכעת. )ה 'יג מותש( "ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה ...אל אר" הכנעני

והנסי� שנעשו  מצרי� זכר גאולתעל מנת להעביר את , הפסח ג� במדבר שיעשו את ה"ברצה הק
שנולדו במדבר ולא חוו על בשר� את השעבוד  בני�שהיו ש� וראו אל הלה� ולאבותיה� מהאבות 
תחילה באמר לכ� למרות שנ. אחרו�הדור עד לבניה� מו ,בני� לבניה�מהו, ואת הניסי� ביציאת מצרי�

שינהגו ה כעת "הקבוה יצ ,זו נוהגת בחוצה לאר" לדורותהמצוה הלומר שאי� כ, "והיה כי תבאו אל האר""
  . במדברג� בה 
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  )ב' במדבר ט(" במועדו בני ישראל את הפסח ויעשו"
על ישראל חנוכת הנשיאי� לו למילואי�שמיני הקריבו ביו� השהקרבנות מלבד בא הכתוב לומר ש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה

ראשו�  ביתכמו שקרה בבני�  ,שמחת המצוות שקיימו גללממנו ב יפטרויחשבו שהפסח שלא קרב� את לעשות ג� 
  . שמחת חנוכת הביתמשו�  הכפורי�בטל את יו� המל� ל שלמה "זלפי חש

  

  )י' במדבר י(" שמחתכם ובמועדיכם וביום"
לפרש ל "אי� הגיעו חזלהבי� צרי� ו. 'שופרות'ו 'זכרונות' 'מלכיות'ל שאומרי� בראש השנה "זחמפסוקי� אלו למדו 

וכי תבואו מלחמה "ממה שנאמר את למדו זל "חזנראה שש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר" ה ?האש השנאלו על רהפסוקי� את ה
� תענית והיו תוקעי �גוזריצרה היו של שבכל עת היה לפני� בישראל שהמנהג " אתכ�בארצכ� על הצר הצורר 

כסדר הזה ואומרי�  �עושיכנראה זמ� של מלחמה שבו תוקעי� ומריעי� היו ו )ט"ח סימ� תקע"א(בטור מובא כ �ומריעי
מלחמה "הכתוב אמר לפי זה נית� לומר שג� ראש השנה הוא זמ� מלחמה ממה ש', שופרות'ו 'זכרונות' 'מלכיות'

כדי בו בשופר  �לראש השנה שתוקעימתאי� תו� האר" וזה בבר בצורר שהוא ושמע שמדמת "ביאות ב "בארצכ�
  .הוא חוצה לאר"שסת� צורר הבדיל מאשר בתו� האר" ל ,השט� הצורר הפנימיאת בב לער

  

  )כט' במדבר י(" דבר טוב על ישראל' כי ה, והיטבנו לךלכה אתנו "
של ידוע מבאר על פי היסוד ה "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה? "דבר טוב על ישראל' ה"מדוע מזכיר משה בדבריו אל חותנו ש

ה "יכול הקבלרעה ומקיי� אותה א� מהבטחה , על ידי נביאחוזר בו מהבטחה טובה שהבטיח  ה"הקב� שאי� "הרמב
 יוכללכ� ו, מקו�ביושב הרעה לאמורי הבטחה להוא " המקו� אשר את� לכ�", לכאורה, וכא�. לחזור בו ולא לקיימה

מר זוהי הבטחה שהיא כלו, "דבר טוב על ישראל' כי ה"אמר מסיבה זו הארי� משה ו. בו מההבטחה לחזורה "הקב
 ית� לה� אר" אחרתה "הקבמעשיה� את לא יקלקלו ה� כי אולי א� , לאומות הלרעהבטחה ולא לטובה עבור ישראל 

לכ� , טובה לישראלוכיו� שזו הבטחה ל, ).ירושלמי שביעית ו( "גרגשי פנה לאפריקי: "ל"חז כמו שאמרו, בתמורה לארצ�
  .הטובהבו מלקיי� את לחזור  ה"הקבלא ירצה 

  

  )כט' במדבר י(" דבר טוב על ישראל' כי ה, והיטבנו לךלכה אתנו "
 ובמגילת אסתר, "דבר טוב על ישראל: "כא� נאמר, בלבדי� יפעמ את הביטוי %דבר טוב%מוצאי� ל המקרא כב

ז שראוי לו לאד� רק לדבר ודבר זה בא לרמשה שפיראשפיראשפיראשפירא    ����אלימלאלימלאלימלאלימלי י י י צבצבצבצברבי רבי רבי רבי אומר ) ט' אסתר ז( "�דבר טוב על המל: "נאמר
  .ל�ווב על מלכו של עטשמדבר טוב על ישראל כאילו דבר  ל מיכו, ומנע מלקטרג עלייוב על ע� ישראל ולהט
  

  )ה' במדבר יא(" אשר נאכל במצרים חינם זכרנו את הדגה"

            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((. . . . """"נרות בשבתנרות בשבתנרות בשבתנרות בשבת    ����מכא� שמדליקימכא� שמדליקימכא� שמדליקימכא� שמדליקי""""
שהרי , ילהילהילהילהבבבבאאאא    אליעזר דיאליעזר דיאליעזר דיאליעזר דירבי רבי רבי רבי של המפולפל את פירושו של  """"חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידעל מדרש פליאה זה מביא 

אז מה הבעיה  ,י� במ�טועמהיו רוצי� לטעו� היו והלא כל מה ש ,"הדגה זכרנו את"מדוע אמרו המתלונני� קשה 
לא תשבע עי� "שנאמר  וכמו, השביעה א עיקריעי� ההמראית י� לומר שאלא מוכרח? שיחשבו שה� אוכלי� דגה

וקראת : "בוכתממה ש, בשבת צרי� להדליק נרנית� ללמוד שומזה , בעי�היא שביעה כלומר ה, )ח 'א קהלת(" לראות
  . מאכלי שבתאת לראות  עינואת ע ישבכי צרי� לה )יג 'נח ישעיה( "לשבת עונג

  

   )ג' במדבר יב(" האיש משה עניו מאדו"
חנוכת חנוכת חנוכת חנוכת """"רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במתר" ? את ענוותנותו של משה כא�מדוע מזכיר הכתוב , א שיי� לעניי�לכאורה הפסוק הזה ל

וכי מאי " )'שמות ג(" של נעל� מעל רגל�ויאמר אל תקרב הלו� : "על הפסוקפרשת חקת בבזהר המובא על פי  """"התורההתורההתורההתורה
, אחרא דנהירו קדישא עילאהולאזדווגא באתתא  ,אלא איתמר דפקיד ליה על אתתא לאיתפרשה מינה ?נטל הכא

האור , ולהזדווג באשה אחרת, אלא נאמר שציוה לו על האשה לפרוש ממנה? י מדוע נעל כא�וכ" [ואיהי שכינתא
 "ויהי ביו� כלות משה"דברי המדרש בפרשת נשא על הפסוק את לפרש  רשאפלפי זה . ]הקדוש העליו� היא השכינה

ורק משה מחמת  ,משהת זוגו של היא בה שכינכלומר שה ,היה ככלה הנכנסת לחופהשכתיב  "כלת" )א 'ז במדבר(
ענו "ב וכא� כתג� והנה . תו מיותר"ואע� אות מלא  "כלות"כתב לכ�  "כלת"פירוש ענוותנותו לא רצה לכתוב ב

לפי זה נית� להבי� . "עניו"לא רצה לכתוב של משה מחמת ענוותנותו ש ,ד"יוה האות חסר "ענו"כשמהמילה  "מאד
הפסוק כא� אמר נלכ� . אשההר� דברו במשה על שפירש ממרי� ואהבמדרש שבואר מ, את שייכות הפסוק לכא�

שמשו� ענוותנותו כתב כא�  "איש משה ענו מאדהו: "כתובהרי שהצדק אתו להראות ש" האיש משה עניו מאדו"
 "כלת"כתוב היא אבל באמת משמעות ה, תמיותרו "ה אות ואבתכנ "כלות משה"כ� ג� מה שכתב  ,ד"חסר יו" ענו"
  . שפירש מאשתוכראוי בכ� עשה משה כ� ל
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