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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  א וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (כב' ד במדבר)" נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם"

אילו ו, "שאו את ראש"שראל נאמר שאצל בני י, ישראללבין בני לוים ההקדוש מדוע השוני בין " אלשיך"שואל ה
, הלא היא .ומתרץ שנשיאת הראש של בני ישראל היתה למטרה אחת בלבד? "נשא את ראש"לויים נאמר אצל ה

אך ". שאו את ראש" בפקוד אותם לכךכן נאמר ל. מעין ארבע מחנות שכינה, לעשותם ארבע מחנות בארבע דגלים
כן ל. סביב למשכן יחנוו הוא נחלתם' ה, לגיון של מלךהם כי , משפחות הלוי בלעדי זה היתה להם נשיאת ראשאצל 

נוסף על בהוא נשיאות ראש , םהלוי לייחד עבודה לכל אחד ממשפחותהוא כדי לפקוד אותם הכתוב חוזר מה ש
שראש בני לוי , המשך נשיאת ראשכוונתו היא ש" את ראשנשא "כי אם , "שאו את ראש"הכתוב אמר כן לא ל. החדש

 . הולך ומתנשא מדרגה על מדרגה
 

 (כז' דבמדבר )" ל עבדת בני הגרשניעל פי אהרן ובניו תהיה כ"
  (י"רש" )איתמר, ואי זה מן הבנים ממונה עליהם"

, אלא? ם זהו הפירוש הנכון מדוע הוזכר כאן אהרוןטוען שאוי שהכוונה היא לאיתמר "חולק על דברי רש ן"הרמב
של אהרן  על פיהם בני הגרשוני שתהיה עבודתהוא , "על פי אהרן ובניו תהיה": של הכתובפירוש ה ,ן"הרמבאומר 
או  "יהיה משורר"אחר  "פלוני מבני גרשון יהיה גזבר"יאמרו הם , בני הגרשוני על עבודתםאת ימנו אלו שהם , ובניו

לא יפרקו ולא יטענו בני הגרשוני  או לחנייה מסעהתארגנות לוגם ב ,"הללוהיריעות את ישא "או  "רשועיהיה "
. גזבר על גרשון ומרריהיה איתמר , אמרכל על כל שלשת הנשיאיםהיה אלעזר . עד שיצוו אותם אהרן ובניומאומה 

עת במר של איתו יכליו לידאת יחזיר מבני הגרשוני שכל אחד  הכוונה היא "משמרתם ביד איתמרו"אמר נמה שו
 . כלים המסורים בידיהת המשכן ויאמר לו הרי לפניך ייחנ

 

 (ו' הבמדבר )" 'בה מעל למעל האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש"
  (:ב קסה"ב" )הרע בלשון והכל ,בעריות ומיעוט ,בגזל רוב :רב אמר יהודה רב אמר"

שהכוונה היא חטאים , "יעשו מכל חטאות האדם איש או אשה כי"הכתוב אומר ש "פני דוד"א ב"רבינו החידאומר 
רו מאלא תש, הרע ריות לשון'מון ע'מ ל ר״ת"למעול מע, ו המוזכרים בגמראשלשה אלבהן כגון רגילים אדם שבני ה

מעל "אלא דעו לכם חטאים אלו הם  ,אינו חטא חמורהרי שזה וט ים בכל או רוב או מיעימצואלו ן שחטאים ויכשמ
 כאלובלשון יחיד ו "הנפש ההיאואשמה "אלא , בהם שרבים חוטאיםשום ממעונש על חטאים אלו ר וטואין פ, "בה׳

, עליו ועל קרוביו בכמה גלגוליםהווידוי הוא , רבים לשוןב ,"דו את חטאתםווהתו". זההבחטא שחטאה  היחידההיא 
לומר שלמרות שעל פניו  "'בה מעל למעל"כתוב מה שהסבר נוסף ל .נכשל הוא ונכשלו בכל או ברב או במעט שודאי

 ."'למעול מעל בה" וזה שנאמר, כאלו חטא לוה "ב אצל הקבהדבר נחש ,"בין אדם לחבירו"נראה שחטאים אלו הם 
 

 (ה' ובמדבר ) "שולא יעבור על רא תער"

אחרי גוו כל הנזיר זה ישליך הוא שעל ידי  ,"שולא יעבור על רא תער", האיסור על הנזירטעם ש" ספורנו"מבאר ה
 . מריותוהתאוות החכל נבדל מדהיינו , "יהיה קדוש"הנזיר ובכך  ,ערישהותיקון  יופיה של מחשב
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 (ו' הבמדבר )" 'בה מעל למעל האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש"

 ?בלשון עבר" ומעלה מעל"ולא אמר , בלשון עתיד, "מעל למעול"כתוב המר אהקדוש מדוע " אור החיים"שואל ה
בממון חברו  משקרעל אדם השאמרו שהכתוב מדבר  (.ק קי"ב)ל "זח על פי דבריאת הדבר באר ומתרץ שאפשר ל

 ,על כךלשקר לוואה או פיקדון מחברו ומכחיש זאת ואפילו נשבע כלומר מדובר באדם שקבל ה, ונשבע לו לשקר
, ממוןהשהוא הגזל וכפירת  ,משעת מעשה החטאשעוד רוצה כאן הכתוב ללמדנו שהמעל לא נעשה רק עתה אלא 

, יצטרך להשיב את הגזילהלא כן הרי הוא  שאם, ישבע בשמו כשיתבעוהו לדיןהלו' מעל בה "למעול"ב הוא חשכר כ
הוא מעשה המשעת שכבר  ,גזילת ממון חברונה היא לווכשה ,"כי יעשו מכל חטאת האדם: "זה מה שאומר הכתובו

 ". 'מעל בה למעול"ומתכוון מסכים 
 

 (כג' ובמדבר ) "כה תברכו את בני ישראל"

עשרים וארבע בנוסף ל, "כה"כמנין , הניםשברכת הכהנים היא המתנה העשרים וחמש של הכ "רכלי יק"האומר 
של הכוהנים ונשאלת השאלה מדוע הברכה  .ישראל עלהברכה תשרה  ואל מתנות כהונה ובזכות ,כהונההמתנות 

מתנות אותן בכלל  תחשבנברכה זו ש עדמכך יש לכהנים שהנאה ה ימהוכי ? ניםלישראל נחשבת מתנה לכה
אמר בגמרא נכפי ש ורכובי כהניםגם הברכה זו  ל ידיעכך ש (ג 'יבבראשית )" ואברכה מברכיך" מוד לומרתל? כהונהה
לפי מה הסבר נוסף הוא . "ה מברך לכהנים"והקב ,כהנים מברכים לישראל :אומר ישמעאלבי תניא ר" (חולין מט)

 שישכי בזמן  ,כהניםוברכה זו חוזרת גם ל ,בנכסיםשהכוונה היא ברכה  "'יברכך ה": הפסוקל על "שאמרו חז
  .מעשרותהתרומות והכהונה הירבו מתנות גם  הז לישראל נכסים מרובים לפי

 

  (כג 'ובמדבר ) "להם אמור ישראל בני את תברכו כה"
 שאדם מה עושה שהצל כמוש (ה 'קכא תהלים)" על יד ימינך צלך' ה: "הפסוקעל  הקדוש "טוב שם בעל"הר היה אומ

, העניים על ולרחם צדקה וליתן מצות לעשות האדם צריך ןולכ. עושה אדםהש מה עושה ,כביכול, ה"קבה כך, עושה
 תקראה נ"ו של הקבז מדהש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר . עמוטוב  כן גם ה"קבה שיעשה כדי

 רוצה ה"קבשה וידוע. עושה ה"הקב גם" כך", עושה דםשהא כמוכלומר . כך הוא' כה' של המלה פירוש כי, "כה"
 עומד האדםלכן כאשר ו (.קיב פסחים) "להניק רוצה פרהה לינוק רוצה שהעגל ממה יותר" כי, ישראל לעמו להטיב

ל "חז שאמרו כמו, מזה תענוגה "כה כוונתו רק שיהיה לקבצרי, נוניםתח דברי שאר או ח"י תפילת' ה לפני להתפלל
 אדםה של המעשה שיהיהכלומר , (ח 'ב אבות)" נוצרת לכך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת אם: "במשנה

 רוצה וכשאדם, "מקבל" נקראהוא  אזיעצמו  בשביל מתפלל אדםר שאכש וידוע. מזה תענוג לבורא שיהיה כדי רק
 תענוג לבורא שיהיה רק מתפלל אדםר השאכ אבל, מעלהפי לכ ידה ותוך ארץפי הלכ ידה גבאת  אוחזהוא  דבר לקבל

הוא  היד ותוך מעלהפי לכ ידה גבאת  אוחז והמשפיע, בבורא משפיע ,כביכול, שהוא, "משפיע" נקראהוא  אזי מזה
 צהושר מי כמו פניהם כנגד ידיהם גבאת  שאוחזים דהיינו, כפים בנשיאות הוא כהנים ברכת והנה. מטהכלפי 

 ,מזה תענוג לבורא שיהיה כדי ישראל את שיברכו דהיינו, "ישראל בני את תברכו כה" הפסוק פירוש וזה. להשפיע
, "כה" תנקראזו  מדהש, ישראל על וברכות טובות כל ישפיע הבורא כך ואחר, בבורא כביכול משפיעים אתם ותהיו

 . ושלום חיים וברכות טובות ישראל לעמו ומשפיע עושה כן גם הבורא ,כביכול ,עושים שישראל כמו
 

 (כד' ובמדבר )" וישמרך' ה יברכך"

. ישראלו את ברכאהרן ובניו שיאת ה למשה שיזהיר "הקב אמרעת שמביא בפירושו את דברי המדרש שב רבינו בחיי
 ים ויאמר להם קל-א אותםויברך : "אשתו שנאמראדם ואת ברכתי . אני ברכת את הבריותעבר בשה "אמר הקב

את ברכתי , ('טבראשית )" את נח ואת בניו יםקל-ויברך א: "בניו שנאמרנח ואת ברכתי , ('בראשית א)" ים פרו ורבוקל-א
ה לאברהם מכאן ואילך הברכות מסורות לך "אמר הקב, ('כדבראשית )" בכל אברהםברך את ' וה: "אברהם שנאמר

משל למה ? מדוע, ך אותםם יצחק וישמעאל ולא ברבני שני ?מה עשה הוליד, ('יבבראשית ) "והיה ברכה: "שנאמר
ות ואילן אחד ומוהיה בתוך הפרדס אילן אחד של סם ה, שיעבוד בונתנו לאריס שלמלך שהיה לו פרדס  ?דומה הדבר

ות ואילן של סם המשגם החיים הרי השל סם  אילןאת האם אני משקה  :אמר האריס, של סם חיים מורכב על גביו
 ,והפרדס זה העולם ,ה"המלך זה הקב. אמר אני אעבוד זמני ואשלים ומה שהמלך רוצה לעשות בפרדס עושה, שותה

יצחק , ם אחד צדיק ואחד רשעשני בני אברהםהיו ל ".והיה ברכה"אמר לו וה "שמסרו לו הקב ,זה אברהם והאריס
. לכן לא ברכםהוא רשע אבל , גם הואלהתברך  בקשייצחק ישמעאל את אם אני מברך  :אמר אברהם, וישמעאל

את יצחק  יםקל-אויהי אחרי מות אברהם ויברך ": יצחק וברכו שנאמרלה "מן העולם נגלה הקבאברהם וכשנפטר 
כל אלה שבטי ישראל שנים עשר : "בניו שנאמר שנים עשרברך את ויעקב , יעקבאת ויצחק ברך , ('כהבראשית ) "בנו

 ,הרי הברכות מסורות לכם" :ה למשה"ואילך אמר הקב מכאן, ('מטבראשית ) "וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם
 . את בני וברכהכהנים י

 
 
 
 

 

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

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "גן פ נוה" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 852-6230625: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

