
   

  
  
  

  

  פירושי� מתו שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יו� חמישי בשעה " ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  89פר גליו� מס                                    ט" תשסבמדבר                    
  )א ג ("ב� עשרי� שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל"

 ל" שוויגר זצהרב יצחק אומר "ברכת יצחק"בספר 

ל שבמת� "שמכא� יש ראיה גמורה למה שאמרו חז

ויענו כל . " אמרו–האילמי� , תורה נתרפאו כל המומי�

" נשמע"וג� אמרו ". נעשה ונשמע' הע� כל אשר דבר ה

וכל הע� רואי� את . " שמעו–מכא� שהחרשי� 

 ראו והחגרי� נתפשטו � מכא� שהעוורי� " הקולות

  ".ו ויעמדו מרחוקוינוע"שנאמר ) יכלו ללכת(

חרש או חגר לא יכול לצאת , והנה ידוע שאיש עוור

 יוצא צבא כל"אבל כא� בישראל נאמר . לצבא

שיני" כעדר הרחלי� שכול� "ועליה� נאמר " בישראל

כי במת� תורה נתרפאו כל " מתאימות ושכולה אי� בה�

  .המומי�

  

  )א יט ("ויתלדו על משפחות�"

 שיש ל"ב גרינוולד זצהר אומר "ערוגת הבוש�"בספר 

הבדל עצו� בי� מחברי הספרי� בחכמת התורה ובי� 

כי המחברי� בחכמת התורה . המחברי� בשאר חכמות

.  עיקר חכמת� ויגיעת� היא בהבנת דברי הקדמוני��

וא� יבוא אחד ויחדש דבר עצו� אלא שהוא נסתר 

ל אפילו א� יהיה בו חכמה עמוקה "מדברי רבותינו ז

ודבריו יחשבו כאבק , בוז יבוזו לוונפלאה בכל זאת 

ועינינו הרואות שבהר סיני . הפורח ברוח וכחלו� יעו#

. חמשה חומשי תורה שבה� יש הכל, קבלנו ספר תורה

ועל זה כתב רבינו הקדוש את המשנה ללמדנו חכמה 

ושוב באו החכמי� . ודעת מה אמר לנו נות� התורה

. ודופלפלו בדבריו של רבינו הקדוש וכתבו את התלמ

ועל זה התחברו רבבות ספרי� שכל מלאכת� היא 

  .להבי� את דברי רבותינו הקדמוני�, אחת

עיקר הייחוס של אד� הוא " ייחוס"כמו כ� העני� של 

כמו שאמרו . שמעשיו דומי� למעשיה� של הקדמוני�

ל חייב אד� לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי "רז

ני� ל א� הראשו"ואמרו רז. אברה� יצחק ויעקב

כמלאכי� אנו כבני אד� וא� הראשוני� כבני אד� 

ויתלדו על משפחות� לבית "וזהו שאמר הכתוב . 'וכו

כל אחד ואחד לא היה נחשב בעצמו אלא ". אבות�

מחשיב את עצמו בזה שהוא שיי" למשפחות ישראל 

  .והול" בדר" אבותיו

  

פקודיה� למטה גד חמשה וארבעי� אל# ושש מאות "

  )א כה ("וחמשי�

נה במני� כל השבטי� לא נאמר א# פע� המספר ה

  .ורק בשבט גד מנתה התורה מספר זה, חמשי�

טעמא " בספרו א"ח קנייבסקי שליט"הגרומסביר 

 שהתורה לא מנתה את המספרי� הקטני� אלא "דקרא

א� המספר המדויק היה יותר , נתנה מספרי� עגולי�

וא� פחות . מחמישי� מתו" מאה עיגלה התורה למעלה

כמו שכתוב בגמרא . שי� עיגלה התורה למטהמחמ

אבל בשבט גד היה . 'א' עמ' במסכת בכורות ד# ה

ולכ� לא היה לא� לעגל את זה , מספר� בדיוק חמשי�

  .וכתבה התורה את המספר המדויק

  

" א את מטה לוי לא תפקוד ואת ראש� לא תשא בתו

  )א מט ("בני ישראל

. יות נמנה לבדוכדאי הוא לגיו� של מל" לה, י"פירש רש

ה שעתידה לעמוד גזירה על כל "צפה הקב, דבר אחר

  .אמר אל יהיו אלו בכלל. 'הנמני� וכו

 שאפשר א"דברי מהרי בספרו י אסאד"המהראומר 

שהרי . לומר כי שני הטעמי� מרומזי� בפסוקי� אלו

כפשוטו לשו� מני� . א. יש לו שני מובני�" פקידה"לשו� 

  ".וביו� פוקדי ופקדתי "כמו, לשו� עונש. ב. וספירה

דהיינו " והלווי� לא התפקדו בתוכ�: "וזהו שאמר

א" את מטה  ".א. והטע� בזה. שלא נמנו בי� כל ישראל

דהיינו שלא , וכא� הכוונה בלשו� עונש, "לוי לא תפקוד

ואת ראש� לא תשא בתו"  ".ב. יענשו כמו כל הנמני�

נה כי כדאי הוא לגיו� של מל" להיות נמ" בני ישראל

  .לעצמו ולא בתו" בני ישראל

  

  איש על דגלו באותות לבית אבות� יחנו בני"

  )ב ב(" ישראל

י מה "מפרש פסוק זה עפ" מגדלות מרקחי�"בספר 

כי את� : " "'א' ל במסכת חולי� פט עמ"שאמרו חז

 אפילו בשעה שאני משפיע עליכ� –" המעט מכל העמי�

לה דהיינו שהצדיק תו". גדולה את� ממעטי� עצמכ�

את כל מעלותיו בזכות אבותיו וזה רמוז בפסוק 
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  רפואתל
  

 �משה אליעזר ב
  רחל לאה

 י"בתושח
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 מנדל שניצר

  

  לרפואת
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�  רחל בת ניס

  פריי
  סיו�' ע ב"נלב

  ו" תשס

 

שתולי� " איש על דגלו באותות לבית אבות�. "שלפנינו

  .שהכל הוא רק בזכות אבות

  

  )ב לב(" לבית אבות�"

שהיו אומרי� א� בגופ� שלטו : במדרש מובא

ה "קרא הקב. 'בנשותיה� על אחת כמה וכמה וכו

ר פני� של למלא" הממונה על הריו� שיהא צר קלסת

כל הילדי� , כלומר. אביה� דוגמת יצחק ואברה�

במצרי� היו דומי� לקלסתר פניו של אביה� כמו 

ילקוט "הובא בספר . (שיצחק היה דומה לאברה�

  )"דוד

  

  )ב לג ("והלוי� לא התפקדו בתוכ�"

כי תכלית המני� היה שש� :  מביא"ילקוט דוד"בספר 

ועל . ' וכוה יעיד על אות� שאמרו א� בגופ� שלטו� י

שהרי לא היו משועבדי� , הלווי� לא אמרו דברי� אלו

  .ל"ה להעיד כנ�לכ� לא צריכי� ש� י. במצרי�

  

  )ג טו(" פקוד כל בכור זכר מב� חודש ומעלה"

  .י משיצא מכלל ספק נפלי�"פירש רש

שהרי לגבי , י בפירושו"והקשו המפרשי� מדוע שינה רש

ולעיל לגבי , � נפליספקמני� הבכורי� מב� חודש כתב 

  !?מני� הלווי� מב� חודש כתב משיצא מכלל נפלי�

ילקוט "הובאו דברי� ב(על התורה " לווית ח�"בספר 

י שמני� הלווי� "תיר, על פי מה שכתב רש) "הגרשוני

ה "אמר משה לפני הקב: י"ופירש רש', י ה"היה עפ

. היא" אני נכנס לתו" אוהליה� לדעת מני� יונקיה�

ואני אעשה את , ה אתה את של"ה עש"אמר לו הקב

ובת קול יוצאה , הל" משה ועמד על פתח האהל. שלי

לכ" נאמר . מהאוהל ואומרת כ" וכ" תינוקות יש באהל

  .'על פי ה

אבל במני� הבכורי� הישראלי� נספרו הבכורי� לא על 

ה סופר לא שיי" לומר "וכשהקב. אלא במני� רגיל', פי ה

אבל כשמשה . ה"קבשהרי אי� ספק לפני ה.  נפלי�ספק

כא� צרי" לומר שיצאו , רבינו ספר והספירה היא רגילה

כי אד� באמת לא יודע מי נפל ומי , מידי ספק נפלי�

  .לא

  

וזאת עשו לה� וחיו ולא ימותו בגשת� את קדש "

  )ד יט ("הקדשי�

הרב רחמי� חי חוויתה  מפרש "שיירי מנחה"בספר 

, כותל בגמרא במסכת בר"י מה שאמרו חז" עפל"זצ

שישעיהו הנביא אמר לחזקיהו המל" צו לבית" כי אתה 

תמות בעול� הזה ולא תחיה לעול� . תמות ולא תחיה

ענה לו ? מאי כולי האי. שאל אותו חזקיהו המל". הבא

  .ישעיהו הנביא מפני שלא נשאת אשה

ג� אמרו במסכת קידושי� לעול� ישא אשה תחילה 

ה כ ילמוד תורה כדי שילמד תורה בקדוש"ואח

  .ובטהרה

 –" וזאת: "ואת זה נית� לרמוז במקרא קודש שלפנינו

". זאת הפע� עצ� מעצמי"כמו שכתוב . רמז לאשה

וג� ". וחיו ולא ימותו"ואז ,  שישאו אשה–" עשו לה�"

 היא –" לגשת את קדש הקדשי�"על ידי האשה יוכלו 

  .התורה שיוכל ללמוד בקדושה ובטהרה

  

  בהפטרה

פט בחסד וברחמי� וארשתי לי בצדק ובמש"

  "'וארשתי לי באמונה וידעת את ה

 ל"� מברעז� זצ"המהרש מפרש "תכלת מרדכי"בספר 

בש� הרב ' במסכת פסחי� ד# נח "הצלי מה שאמר "עפ

ל "לבאר מה שאמרו רבותינו זל "אפרי� ז' רהגאו� 

בעול� הזה על בשורות . לא כהעול� הזה העול� הבא"

ברו" "שורות רעות ועל ב" הטוב והמטיב"טובות מבר" 

  "הטוב והמטיב"ולעול� הבא כולו ". דיי� האמת

וכל מה . דמאיתו יתבר" לא תצא הרעות: והסביר

רק בעול� הזה אי� , שקורה בעול� ה� באמת טובות

לנו דעת להשיג זאת ולכ� לפי ראות עינינו אנו מבדילי� 

אבל . לבי� מה שנראה לנו רעות, בי� טובות הגלויות לנו

א תתמלא האר, דעה ואז ידעו שג� מה לעתיד לבו

  .שהיה נראה לנו רעות ה� באמת טובות גמורות

ולעומת זאת , רומז למידת הדי�" אלוקי�"ידוע שהש� 

  .ק רומז למידת הרחמי�� ו�ק� י

 �" וארשתי" לי בצדק ובמשפט"וא� כ� זה מה שכתוב 

כלומר בעול� הזה , "ובחסד וברחמי� "–מידת הדי� 

אבל . ופע� חסד ורחמי�, שפטפע� זה נראה לנו מ

וידעת את " אז – לעתיד לבוא �" וארשתי" לי לעול�"

 .ק�ו� ק�תדעי שהכל היה מצד הרחמי� שהוא ש� י". 'ה

  


