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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
  )במדבר א' א(" במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים"

 אלא שיש הבדל בין תיאור המקום , מצוין תיאור מפורט של המקום ושל הזמן שבו דיבר ה' אל משהבפסוק 
 מציג ר כך חוא ",סינימדבר לתיאור הזמן. בתיאור המקום מציג הכתוב את המקום קודם באופן כללי, "ב

 את הזמן ר יזכהכתוב להזכרת הזמן הקדים אילו בהו ״באוהל מועד״,הכתוב את המקום באופן פרטי יותר, 
 . מדוע ״בשנה השנית"הזמן באופן כללי יותר, זכר ור כך החוא ,ודש השני״חד לח״באבאופן פרטי, 

 " הקדוש שלמעשה אין כאן הבדל בהתייחסות של הכתוב אל המקום אור החייםההבדל הזה? מסביר ה"
 הסבר הוא על פי מה , והגם למקום וגם לזמן שווהאופן לדבר בהכתוב אדרבא השכיל ואל הזמן ו

 זה פי . ולביחס אליושמקומו של הקב״ה טפל  כא( ')שמות לג" הנה מקום אתישאמרו חז"ל במדרש על הפסוק "
  סיני" מדבר"והוא הכלל  "אוהל מועדלפי זה "ים, קלו-ונה האבו חלמקום שביחס יהיה טפל כל מקום גם 

 הזה את סדר ובבכוונה זו מנת שנבין שכך הוא הסדר הוסיף כאן הכתוב  לע, וביחס אליוטפל ההוא 
 באוהל ך, הכתוב "כלפי  .״בשנה השנית" אחר כך נאמר:" והשני "באחד לחודש מאמר הזמן שתחילה נאמר:

 בתיאור הזמן  "שנה השניתהציון באופן כללי והוזכר אחרון בתיאור המקום כשם שהכתוב: "בהוא  "מועד
 השני". באחד לחודשהוזכר אחר הכתוב "

 

  )במדבר א' א(" במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים"
 ת ציון המקום שבו דבר ה' אל משה? הרי " הקדוש, מדוע מזכיר כאן הכתוב באופן חריג אאלשיךשואל ה"

 זה לא מוזכר משום דיבור אחר של הקב"ה אל משה? שאלה נוספת היא מדוע הוזכר הזמן המדויק, "באחד 
 . " נראה שהיא מיותרתבשנה השנית לצאתם מארץ מצריםלחודש השני", שבו דבר ה' אל משה? גם הזכרת השנה, "

תם. ותאולהביא להם את ו רצון עמואת הפיק מלא וללורצונו של הקב"ה חפצו ומתרץ שהכתוב כאן בא להראות את 
 כמו המלאכים  היותלהתאוו שבו ישראל מקום בא לציין שזהו ה, "וידבר ה' אל משה במדבר סינימה שנאמר "

 ואם תשאל שהתאוו. פי ותם כות תאא למלאהקב"ה בא וכעת . הקב"ה ארבע דגלים לפנישל מרכבה שהיו 
 להראות שהדבר הזה , "באהל מועדהכתוב: "אמר כן ל ?קודםמילא תאוותם עוד עד כה ולא חר הכתוב מדוע אי

בו. שכינה ההשראת  ה שלבחינהה להם תשהיורק לאחר  אוהל מועדאת להם ה היש יאחרובא רק הדרגה בהיה 
 מרכבה מיוחדת לו ישראל שכינה עליהם שיהיו המדרגה גדולה והיא השראת הקב"ה עלה אותם ה הואחרי ז

ה של מעלשזכו ל, שהוא שלשים יום אחרי "באחד לחדש השניזה רק "מלאכי השרת. לכן היה  ה שלתמיד כמרכב
ת וח בין מדרגולתת ריוכדי , "באהל מועד באחד לחדש השנילכן אמר הכתוב: "אהל מועד. בבתוכם ה' היות 

 ה. השנית המדרגה לקבלשיהיו מוכנים כדי אחת ת קודש שלשים יום במדרג והחזיקולהראות שדש, וקה
 

 )במדבר א' נ(" הפקד את הלוים על משכן העדות ואתה"

 . (מט במדבר א') "אך את מטה לוי לא תפקוד"אמר והסבר מדוע נאור יבשהכתוב שלפנינו הוא  רבינו בחייאומר 
 .כדי שיהיו משרתי המשכן מעלתםהיה מגודל  "לא התפקדו בתוך בני ישראלהלוים "מה ששלומר בא הכתוב כאן ו
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  )במדבר א' א(" אל משה במדבר סיני באהל מועד לאמר 'ה וידבר"
 וזה על לא פחות ו אלף( 600) בואיר " מסביר שמניין בני ישראל היה צריך להיות דווקא ששיםכלי יקרה"
 "הפרדס"ובספר . מחנות שכינהנמצאים שם ארבע השכינה שבכל מקום שבו נמצאת שכתב רבינו בחיי מה פי 

 של שבעה בהיקף היתה למד מזה שהשראת השכינה דבר זה נת שכינה וומחנעשרים ושמונה שיש מבואר 
 מחנות שכינה  ארבעמצוי בו אין שם פחות מן  'ובכל מקום שכבוד ה ',ובכל ענן וענן היה כבוד ה, עננים

 יש בכל ענן כי  מחנותיש עשרים ושמונה עננים שבעה בשצא יו ,אלףיש עשרים ושנים חנה ומחנה שבכל מכ
 עשרים ושנים אלף יצא החשבון לשש מאות אלף ועוד ששה פעמים עשרים ושמונה חשוב אם נמחנות  ארבע
 היה עשרים ושנים ם יהלוימניין ו , ומניין בני ישראל באותה  העת היה שש מאות אלף ושלשת אלפיםאלףעשר 

ים הדבר ותרימתשעת אלפים אנשים כאן במניין שיש ף על פי ואשש מאות אלף ועשרים וחמש אלף. הכל אלף סך 
כי המיתה מכלה בהם ושמא לא יתמלא המספר נבע מכך שאי אפשר לצמצם אצל האנשים את המספר המדויק 

 הנדרש מהאנשים שהם פחות מבן עשרים שנה.
 

  (יט במדבר א') סיני" במדבר ויפקדם שהמ את' ה צוה "כאשר

רבי מסביר . "משה את' ה צוה כאשר" " ואחר כך להוסיףסיני במדבר ויפקדםלכאורה היה הכתוב צריך לומר קודם "
 כי, התורה גוף יאה ישראל ם שלונשמת, ישראלעם ל התורהאת  נתןשהקב"ה  לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"

 אחד כל כי, התורה הם ישראלש צאוא י'ש ש'שים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה. יוה "ישראלנוטריקון של המילה "
 כאשרמה שמרמז הכתוב " וזה. תורהזהו בעצם לימוד  ישראל את משה שפקד מהלכן , מהתורה אות הוא מישראל

וזו הסיבה שנאמר  .ישראל את שספר מהם בעצ הוא "משה את' ה צוה אשר" התורה שציווי רמזל, "משה את' ה צוה
 התורה" נגדכ הם "ישראל" כי, (במדבר א' מט)" ישראל בני בתוך תשא ולא תפקוד לא לוי מטה את אךלמשה: "

 (מט במדבר ד') פקד' ה "פי על" םילוימה שנאמר אצל ה וזה. "פה שבעל התורה" נגדכ הם "לוי מטהאילו "ו, "שבכתב
 

 )במדבר א' מז(" והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם"
כל הפקודים את מניין השלים כיצד לנהוג איתם, ורק לאחר שים ולא ידע יין הלויפק בענתסהמשה ש הרמב"ןמבאר 

ימנה אלא ש בתוך בני ישראל הלויים שלא ימנה אתלמשה פרש הקב"ה מ שלו נמנו, לבדבם יונשארו הלוי ,בעם
, טו( 'גבמדבר )" פקוד את בני לוילמשה: "מר וא .משכן העדותעבודות ם על אות פקידהקב"ה מתכוון להי כ אותם לבד

שכשם , לוישבט של נשיא האהרן שיהיה עמו כי הוא לרא וקאלא שמשה שיפקדם הוא לבדו בלא הנשיאים, כלומר 
המילה על  ותנקודלטעם ה. וזה נוכח במניינם לוישבט יהיה נשיא ך שבטיהם כהיו נוכחים במניין נשיאי ישראל ש
בפקודת הלוים על עבודתם ועל ך, ה' בפירוש. ואחר כדבר על פי להראות שאהרון לא היה שם , לט( במדבר ג') "ואהרן"

 "אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים: "לנשיאי העדה שיהיו עמו, כמו שנאמרגם רא משה וק ,משאם
 שמרות. קון המילם ויראו בתויסכימו כלדבר זה נכון הוא שה, כי מו( 'דבמדבר )
 

 )במדבר ב' ה(" ן צוערבונשיא לבני יששכר נתנאל "
ת ארבעאחד מ מטה האמצעי שבכלשה תרוקסשלמה א ירבאת פירושו של  "נחל קדומיםמביא ב" רבינו החיד"א

הנשיא  "ראובן"בדגל  ,"נתנאלהוא "האמצעי הנשיא  "יהודה". בדגל "אלבסוף השם של הנשיא " הדגלים נזכר
הוא האמצעי הנשיא  "דן", בדגל "גמליאלהוא "האמצעי הנשיא  "אפרים", בדגל "שלומיאלהוא "האמצעי 

גם בקרבנות הנשיאים לחנוכת . ו)במדבר ה' ג(" אני שוכן בתוכם"אשר מה שנאמר את לקיים וזאת כדי  ,"פגעיאל"
הקריב  "פגעיאלו"ביום ח׳ הקריב  "גמליאל" ,ביום ה׳הקריב  "שלומיאל" ,ביום ב׳הקריב את קרבנו  "נתנאלהמשכן "

 כמנין שמו של ה'.  יצא החשבון עשרים ושש  יא׳ ח׳ ה׳ ב׳את כחל הימים צרף נביום י״א, וכשאת קרבנו 
 

 יב( 'גבמדבר ) "'הוהיו לי הלוים אני "
 שלאן הוא, יהעני" שנעם אלימלךמסביר ה". "והיו לי הלויםלבין מה שנאמר ", ה'" אניברור הקשר בין " אללכאורה 

רק על ידי פעולותיו ונפלאותיו הנפלאים והנוראים ניתנת להשגה ו ז מציאותניתן להשיג את מציאותו של הקב"ה ו
כשתהיו דבוקים ולווים לי על ידי זה תגרמו שאעשה דהיינו  ,"והיו לי הלוים"וזהו  'את העל ידם יכול האדם לדעת 

  .'ה, שתדעו אותי שאני "'האני "ידי מפעלי וזהו  היכולת בידכם להשיג אותי על ההיתנסים ונפלאות בעולמי ו
 

 )במדבר ד' יח(את שבט משפחות הלוי"  תכריתו אל"

יזכה בהם כל הקודם שבזה את המשאות באופן " שהכתוב מצווה את משה ואהרון שלא להניח ספורנומבאר ה"
על מנת לזכות בעבודת המקדש, ויהיה בזה חילול ידחפו זה את זה זה יגרום לכך שהלוים אופן לשאת אותם, משום ש

 הקודש דבר שיגרום למיתתם כפי שמובא בגמרא )יומא( על עניין תרומת הדשן. 
 

 

 

 

 

 

 
 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו לימוד :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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