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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 ה)" וכל זב מן המחנה כל צרוע וישלחו"

מחנה "ו" מחנה לויה", "מחנה שכינה", חילק הכתוב את עם ישראל לשלוש מחנותאחר ששל" כלי יקר"אומר ה
 "הצרוע"ש, ה של שלוש מחנות אלוקדושהסדר הכתוב את זכיר מ (ב' במדבר ב) "איש על דגלו: "שנאמר" ישראל

" כלי יקר"ה. בלבדמחנה שכינה משולח מ "לנפש טמאה"ו ,לשניםמשולח מחוץ  "הזב", המחנות משולח משלש
כי ,  כנגד גילוי עריותזה  ,"וכל זב", כנגד עבודה זרהזה  ,"וישלחו מן המחנה כל צרוע: "מזכיר את המדרש שאומר

וצריך . יותועל הגלסוק הזה והמדרש דורש את הפ, כנגד שפיכות דמיםזה , "וכל טמא לנפש" ,זרעהוא בא משכבת 
נאמרה פרשה זו שהרי , ומבאר שהמדרש בא לבאר את סמיכות הפרשה לכאן? יותוגללהבין מה הקשר של הפסוק ל

 ןכם וא (ז 'במדבר ט) "נגרע למהאנחנו טמאים לנפש אדם "ד בניסן ואמרו "באו הטמאים אל משה ביולכן ח ניסן "בר
את ' ההמשכן על מכונו והשרה הכתוב את אחר שסידר ההסבר הוא שאלא ודאי  ?למה הוקבעה פרשה זו כאן

, חורבןגורמים לראשי עבירות אלו ה ל ידי שלושע השכינהסילוק יגרמו ללהזהיר שלא הכתוב בא  ,שכינתו בתוכם
מובהק ן סימכי הצרעת היא , "כל צרוע" ".כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש"לשלח מן המחנה הכתוב ה וצולכן מ
משה את  וירא: "עגלחטא הב נאמרשו הצרעת כמלו על זה בא בודה זרה שמינות של ע שמץשל הצרוע  וקרבבשיש 

ויקרא ) "יהיה פרוע ראשו"במצורע  כתובשו כמת צרעבני ישראל לקו בשל "זו חרמוא (כה 'שמות לב) "העם כי פרוע הוא

היה  מכל מקום, בודה זרהלא עבדו עבבית שני ש שאף על פי , שניהבית הראשון והבית הון זה נחרב וועל ע (מה 'יג
אשר אמרו ללשוננו : "מהפסוק ל"זח שלמדוכמו  ון הרע השקולים כעבודה זרהשנאת חנם ולששל חטא הבהם 

חוץ מ המצורעשלוח לטעם הו .חשוב ככופר בעיקר ון הרעשהמספר לש (ה 'תהלים יב) "נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו
ון לשון הרע ועשהרי צרעת באה לאדם על , המחנות משלששל עבודה זרה שמץ כל לרחק הוא כדי מחנות שלוש הל

 לאמחנות שלוש הואם לא יהיה מרוחק מכל  ,כשם שהבדיל בין איש לחבירו "בדד מושבו"צריך להיות והדין הוא ש
חוץ מושלוחו  ,הוא בא לידי זיבה ןכל א אות על שהוא פרוץ בעריות ועיזיבה ההכי  "וכל זב" .יהיה בדד מושבו

קדושה אינו סובל של וכל מקום  ,קדושה מחנות אלובשיש הוא משום  "לויההמחנה "חוץ לומ "שכינההמחנה "ל
 ואינועל אדם שמזלזל זה מורה ש "וכל טמא לנפש" .כל כך קדושה ומחנה ישראל שאין בהבדיל מל ,דבר ערוה
. כבוד השכינהבשכינה כי הוא פוגם הראוי שיתרחק ממחנה ולכן , מיםל ידי שפיכות דטמא בנפש אדם עימקפיד לה

לרחקם מן המחנה שלא הכתוב וה וצמכן  על, מעם ישראלסילוק השכינה לחורבן ולאלו גרמו שלוש עבירות ש ולפי
 ".טמא טמא יקרא" המקוםשכינתו משם כי את ה מרחיק "הקב ם נמצאיםכי במקום שה ,מחנההיטמאו את 

 

 (כג' במדבר ו)" ואל בניו לאמר אל אהרן דבר"

הקדוש " אור החיים"מתרץ ה? וצריך להבין מדוע, "דבר"היא מיותרת אחרי שנאמר  "אמרל"לכאורה המילה 
, לא ירצו לא יברכו, ירצו יברכו, אלא רשותש שמא יחשבו אהרן ובניו שהברכה לעם ישראל אינה מצוה חששהכתוב 

לאהרן  המצוה אינה רקשהכתוב ללמד בכך צה ועוד ר, "לאמר" היאומצות עשה ללמד שיש , "לאמר"אמר הכתוב 
לשון מ" לאמור"לפרש את המילה תן יעוד נ, הבאים של הכהנים גם לדורותהיא מצוה אלא ובניו שהיו אז בנמצא 

רכות הבה מסר את "שהקבמעלה לכהנים גם יש בה אך , לקייםשצריך דבר מלך היא אמנם זו  מצוהלומר כ, רוממות
 ".לאמר... דבר"לכן כפל הכתוב ואמר , בידם
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 (כד' במדבר ד)" ולמשא לעבד הגרשני משפחת עבדת זאת"
ומשמרת בני גרשון "כשאמר קודם שלפי , המסעזמן בזה  "ולמשא", זה בזמן החניה" לעבוד"ש" ספורנו"מבאר ה

במשמרת החניה  עבודתםבעת חנייתם אמר כאן שכל מה שהיה תחת  משמרתםדבר על  (כה 'ג במדבר) "באהל מועד
 . המסעהיה גם כן במשמרת המשא בעת 

 

 (י' במדבר ה)" ואיש את קדשיו לו יהיו"
וי מיוחד ויצאין בהם לומר כל הקדשים שכ. מר שכל קדשי האדם יהיו שלוהיא לוהכתוב שכוונת  ן"הרמבאומר 

ואיש "וגם קדשים שנאמר בהם . "קדש"יהיו לבעלים ומותרים בהם אף על פי שנקראו הם אותם לכהן שצריך לתת 
יש עדיין ם לכהן אות הכתוב לתתכאלו שיש ציווי מקדשים בגם כלומר  ,"לו יהיה", צויתיוכפי אשר  "אשר יתן לכהן

גמה לקדשים שהם של דו. כממונווא יכול לקבוע לאיזה כהן לתת אותם והרי הם שהוהזכות היא , םלבעלים זכות בה
הם ובכל זאת הרי  (כד 'טויקרא י, ל 'ויקרא כז) "'קדש לה"הם הכתוב שמגדיר אותם ש "נטע רבעי"ו "מעשר שני"האדם זה 

 ('יחבמדבר ) "קרח"פרשת מוזכרים באבל שאר הקדשים ש .(לב 'כזויקרא ) "מעשר בהמה"וכן , אישה לש כממונו
ואין זכות לכהנים , הזכות היא של הבעלים לתת אותם לאיזה כהן שירצו, ם לכהןאותשיתנו ושהציווי עליהם הוא 

 . "טובת הנאה לבעלים"זה מה שנקרא בלשון הגמרא ו, לגזול אותם מהם
 

 (יב' במדבר ה)" איש איש כי תשטה אשתו"
 (רש״י" )חייך שתצטרך לבא אצלו להביא את הסוטה ,מעכב ממון הכהן אם אתה"

ראש "א ב"רבינו החידמסביר ? שתהיה אשתו סוטהלכך  המעשרות נמשךאת מעכב זה שהאדם איך מך להבין צרי
נמצא  ,.(בבא מציעא מט)" מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו אין הברכה"על פי הנאמר בגמרא ש "דוד

העושר את אבד לעני ו להיותהוא משפטו כראוי מעשרות מפריש ואם האיש אינו , בזכות האשהברכת הבית מרובה ש
תקלקל אשתו הוא גורם שנו ולכן בעו, הדין ולקתה מדת, זוהי סתירהבשביל אשתו  תברךיהבית בכל זאת ואם , ההוא

נת וכוזוהי גם ואפשר ש. בבית תשרה הברכה אלאם האשה תאהב זרים שברור הדבר ש, מהבית הברכה סתלקבכך תו
להניח "לשון כי מדוע נאמר ב, (ל 'דיחזקאל מ)" כה אל ביתךלכהן להניח בר תתנו... וראשית כל בכורי כל: "הכתוב
ך אם הבית כבר מבורהיא שה וונהכ ,אלא שלפי מה שבואר, "לברך ביתך"או , "ברכה להביא"היה לו לומר , "ברכה

 אמר  כןל ?הזכותמבורך בכבר הלא הבית את הבית לברך  מעשרותבצורך המה יכול בעלה לומר , האשהבזכות 
 להניח ,זו אשתך "אל ביתך"מונחת הברכה  יההת על ידי המעשרותשלומר לו , "להניח ברכה אל ביתך"הכתוב 

 .לה הברכהותסתלק  תתקלקליגרום הדבר שאשתו המעשרות את אך אם לא יתן , מהבית ברכה במקומה ולא תצא
 

 (יח' במדבר ה)" קנאות היא וביד הכהן יהיו מנחת"
שבכל מקום  רבינו בחייאומר , אלא שהם בהיפוך' ראשי התיבות של מילים אלו הוא שם ה, היו'כהן י'ביד ה'יא ו'ה
גם במקרה דנן ו, מתוחה הדיןמדת המדובר ין יענהבאותו מלמד שו, רמז למדת הדין הוז' שם הבו מוצאים את ש

 . כנגדה שמדת הדין המתוחהוהיו מוחים את הפרשה במים תדע ' שהיו כותבים לסוטה את הפרשה עם שם ה
 

  (כא 'במדבר ה)" עמך בתוך ולשבועה לאלה אותך' ה יתן"
ב 'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? הרעה תצא לא' ה מאתל ש"אמרו חז הלא, "לאלה אותך' ה יתן"מה כוונת הכתוב 

 עושה ה"שהקבאבל יש פעמים ', אבל אין בזה קידוש ה רשעיםעם ה דין עושה ה"שהקבפעמים  ישש "קדושת לוי"ב
 שמו תא לקדש כלי נעשים הםכי , רשעים אלול חסד הואהזה  הדיןש וצאי, 'ה שודיק בזהנגרם ו רשעיםעם  דין

 " הגדולה היד את ישראל וירא: "בפסוק זורמ וזהו. םשלה לנפש עליהזה גורם ל כי, להםגדול  חסד וזהו, הגדול
: מסביר הכתוב? כאן היהש חסדה ומה, החסד מדת על תמיד רמזמ "הגדולה ידה"שידוע לפי הזוהר ש, (לא 'יד שמות)
' ה יתן" כאן הרמז וזהו .עמם שעשה החסד וזהו, הגדול שמולקידוש  כלי היושהמצרים  וצאי, "'ה את העם וייראו"

 . מפניו ויראש הגדול שמו תקדשמ ידה שעל חסד לה הוא זהדבר ו, "עמך בתוך ולשבועה לאלה אותך
 

  (ב 'ובמדבר )" 'כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה איש או אשה"

ברצות האדם לשוב מדרכיו המקולקלים ורוצה ש ,'הדרכי את לנו בזה ללמד ת רמזמהתורה ש" נעם אלימלך"אומר ה
איש או אשה כי "וזהו  .צריך לזה חכמה ושכל להשכיל בסיגופיו ,תולעשות תשובה ולסגף עצמו בסיגופים ותעני

היינו שצריך לעשות בחכמה גדולה כשרוצה לנדור נדר ד, חכמהמלשון הוא  "פלא"צה לומר ור, "יפליא לנדור
', שרוצה לעשות עטרה לה, לשון נזר ועטרהמהוא  "נזיר"המילה פירוש ש, "'נזיר להזיר לה"לעשות איזה סיגוף 

חומץ יין וחומץ שכר לא " ,שיעשה בקדושה רבה ,'נזר להמזה לומר גם משתיית יין יראה לעשות כ, "מיין ושכר יזיר"
 . שתיה כזואל לאדם לשתות היא כחומץ חזק וקשה וסופו רע ו ואם אין שתייתו בקדושה אזי שתיה זש, "ישתה
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