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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 ח) "בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

החפץ אלא שלא רק האדם מתקדש אלא גם , הוא מתקדש ונעשה בריה חדשה, אדם עושה מצוהידוע שכאשר 
. תפילין ורצועותיההגויל שנכתב בו ספר תורה וקציצת גון הכ. קדושהשל מצוה קונה עילוי ואיכות הה בו תשנעש

מצוה רק לקיים מצות הונת עושה ותהיה כ םאפילו אמתעלה לקדושה ו קדושת דמיםלוכל דבר שהוקדש אפילו 
שאיכות , בכל מצוה ומצוהשיש עליון הייחוד הנת וחלק בבינת סוד התורה ובכוקל וחומר אם יש לעושה . בוראו

 תעבנה וכושה, "בהעלותך"ה שאומר כאן הכתוב זה משהקדוש " אלשיך"אומר ה. תעלה עד אין קץקדושת המצוה ת
אלא . בנרות בלבדהוא לוי ישהע, המצוהיהיה בעשות  ילא ד, תי בהןונרות על ידי עשות מצוקדושה במעלה שאתה 

, בעולם העליוןמרמזת א יאל מה שהכלומר  "אל מול פני המנורה"באופן ש, שבמצוה סודות הנוגם עשה ייחוד בכו
במשכן כדוגמתו  ,רוחניאופן ב ,כך יש, כי כמו שיש מנורה בשבעה נרות במשכן התחתון. מנורהשהוא מול פני ה

. הוא לעומת המנורה העליונה שבמשכן ההוא הרוחני, היה מדליק מול פניהםאהרן הנרות שת שבעשצא יו. העליון
 . עליונהמנורה הבשיאירו גם ייחוד באופן העשה לו הכתוב שי אמרלכן 

 

 (ו' במדבר ח)" מתוך בני ישראל את הלוים קח"

תחילה  .כהן ואחריו לוי ואחריו ישראל, המעלות בסדורהפרשיות מסודרות בהשגחה גדולה ש רבינו בחייאומר 
סמך לה פרשה זו שהיא מצות  ןולכ, הניםומסורה לכהמצוה היא נסמכה פרשת הלוים לפרשת המנורה כי המנורה 

: הכתוב וזהו שאמר, מוטלת על כל ישראלהמצות הפסח שהיא מצוה סמך את ואחריה , לעבודם שיתחילו יהלוי
 . ('במדבר ט) "ויעשו בני ישראל את הפסח"

 

 (ה' במדבר יא)" זכרנו את הדגה"
 דגים שהאוכל ,הליחות והזרע ועוד פיםמוסים ה כל מקוםמם את הגוף שמקררי יפל עף א ,הדגים" כלי יקר"לפי ה

אכן  ,והוהתאאת המחזיק  "בשרמי יאכילנו "דרך פשרה ישראל באמרו לכן טבעו להיות פרוץ בעריות את מקבל 
אפשר זה  לפי .דרך פשרהכביכול  ,הלואי ויהיה לנו בשרכל מקום פריצות ביותר מבהמחזיק דבר , "זכרנו את הדגה"

ריה לפ םאלו שמסייעיה היא לשני דברים טענה". כל דגי הים אתאם ... מאין לי בשר"משה להבין את מה שאומר 
  .שאלתםאת את השליו המחמם ביותר וממלא  'ונתן להם ה ורביה

 

 (יד' במדבר יא)" לשאת את כל העם הזה לא אוכל אנכי לבדי"

אומר , "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל"ה "עונה לו הקב" לא אוכל לבדי"על תלונה זו של משה שאומר 
אם יהיו אפילו ברור למשה שו ?כי מאין להם, לתת להם בשרלמשה  יעזרושאין הכוונה ששבעים איש אלו  ן"הרמב

למה העליתנו "כמנהגם לאמר לו , רק על משה רבינו שהוציאם ממצריםתמיד התלונות יהיו פרנסים רבים ישראל ל
שכאשר חשב  א שמשהאל. "ותם יביא להםוותא"ם ליב להם בתפלתו כל משאלות צריך לתתשזה והוא , "ממצרים

ות נוספת היא אפשר. וירגיעו אותם ידברו על לבם בעת תלונתםהמנהיגים חמתם וך שכתם רבים להם מנהיגי יויה
הם ונאמנים שהזקנים ידעו של משה הם שנאצל עליהם מהרוח  יםתנבאשכאשר יראו בני ישראל שהזקנים מ

 .םזקניתם גם מהותאואת ישאלו בלבד אלא  ל משהאלא יתאספו ו, לנביאים

 581מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב
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 מועד באהל ישראל בני עבדת את לעבד ישראל בני מתוך ולבניו לאהרן נתנים הלוים את ואתנה"

 (יט' במדבר ח)" הקדש אל ישראל בני בגשת נגף ישראל בבני יהיה ולא ישראל בני על ולכפר

א "חידהרבינו מבאר ? בין מדועצריך לה ,"בני ישראל"פעמים  כתוב חמשאומרים המפרשים שבפסוק שלפנינו 
לת השאלה על יעקב אלא שנשא. יעקב אבינו ו שלמעשר מבניההיה  לויל ששבט ה"על פי מה שאמרו חז "פני דוד"ב

ולפי זה , חומשל" עשר אעשרנו"ל שכוונת "ולמדו חז (כב 'כח בראשית) "אעשרנו וכל אשר תתן לי עשר" :אמראבינו ש
אומר רבינו שאכן ו. הנכסיםר אשכל חומש משהפריש  כמו, עשרהמחומש שהם להפריש שני בנים יעקב  לע היה

, יששכר היה עוסק בתורה תדירכי כידוע שבט  ,יששכרשבט לוי והשני שבט האחד  ,שבטים לה׳הפריש יעקב שני 
אלא  ?למה נבחר דווקא שבט יששכרו. עוסקים בתורה תדירהיו  שבט יששכרשרבן סיפר אלדד הדני ואחר הח וגם

הקב״ה ש (טז 'ל בראשית)" בלילה הוא"על פסוק  ז״לחוכמו שאמרו  סיששכר נולד בדרך נש לפי שראה יעקב אבינו
לפי זה מבאר רבינו שהפסוק בא לרמוז . אות בישראלהור להקדישו ללמוד בתורה תדיר ולהורותיעקב בחר  לכן, סייע

נו דהיי, מחמשה בני ישראל לוי היה אחדששבט הלרמוז הוא  "בני ישראל"פעמים  חמשנכתב בפסוק מה שעל כך ו
 ".א מלוי ויששכרדמורה אל לא משכחת צורבא מרבנן" (בכומא י)ל  "וזה מה שאמרו חז, חומש

 

 מועד באהל ישראל בני עבדת את לעבד ישראל בני מתוך ולבניו לאהרן נתנים הלוים את ואתנה"

 (יט' במדבר ח)" הקדש אל ישראל בני בגשת נגף ישראל בבני יהיה ולא ישראל בני על ולכפר
  (י"רש" )ת"ח' ה כמנין אחד במקרא אזכרותיהן שנכפלו חבתן להודיע זה במקרא 'ישראל בני' נאמר פעמים' ה"

 משאר יותראת הדבר הנבחר  אוהב ואהש חימוכהרי זה , דבריםהשאר תוך מאחד  דבר בוחר אדםידוע שכאשר 
רבי לוי יצחק אומר . מתוך בני ישראל םיבלוי בחרה "אמר שהקבנ וכאן, שארה מכל בו בחרעובדה שהוא , דבריםה

 על אהבתו איןהדבר מראה ש יםיבלו בחרה "הקבש כיוןשחלילה היה מקום לומר ש "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ
חיבתן של  כמוא הי ישראל של חיבתןש להודיעכדי , זהה בפסוק פעמים חמש "ישראלבני " בוכתלכן , ישראל

 .ישראל בני על לכפר רק הואמתוך בני ישראל  םיבלויה "הקב שבחר ומה, יםילוה
 

 (ו' טבמדבר )" ו טמאים לנפש אדםיהי אנשים אשר היו"
 'תהלים עח)" אהל שכן באדם" אמרונ" לנפש אדם"נאמר כאן נושאי ארונו של יוסף שאותם האנשים היו המדרש מבאר 

על פי מה " משך חכמה"מבאר ה? אלא שנשאלת השאלה מדוע נקרא יוסף אדם. "וימאס באהל יוסף"שם ב ווכת( ס
שכאשר הרי , (ב 'בראשית ה) "ויקרא שמם אדם" :שנאמר, כל אדם שאין לו אשה אינו אדםש (.סגיבמות )שנאמר בגמרא 

לקיום רק לאשתו ולא נזדווג , שליט ביצרושכידוע היה , ויוסף הצדיק". אדם"נקראים יהם שנביחד בה הזכר והנק
  ".אדם"הוא נקרא , לא להנאתו, המין

 

   (לה' יבמדבר )" מפניך משנאיך וינסו איביך ויפצו 'ה קומה משה ויאמר הארן בנסע ויהי"

 לפורעניות פורעניות בין להפסיק כדי ?כאן נכתב ולמה .מקומו זה שאין לומר ומלאחריו מלפניו סמניות לו עשה"
  (י"רש" )(קטז שבת) הקדש כתבי בכל כדאיתא

הבין ך ליצרבנוסף ? סמוכותישארו הפורעניות אם פורעניות ומה בכך ני צריך להבין מדוע יש צורך להפריד בין ש
רבי העשיל מבאר ? להפריד בין הפורענויות ,"ובנחה יאמר... ויהי בנסוע הארן", פרשה זו מדוע נבחרה דווקא

רעה אחר רעה תבא למקבלי  (טו 'יא משלי)" רע ירוע כי ערב זר"על הפסוק במדרש המובא על פי  "חנוכת התורה"ב
שכינתו אלא את ה משרה "לפי שאין הקבשהטעם הוא  (קידושין)פות ו התוסכתבו. גרים לישראל כספחת יםגרים שקש

אמנם . זה שמערב את עצמו עם ישראל גורם לשכינה שתסתלק מישראלהגר הו ,על משפחות המיוחסות בישראל
אין השכינה שורה  'רבבות אלפי ישראל' ובנוחה יאמר שובה ה'תנו רבנן "להיפך וזה לשון המדרש נאמר במדרש 

ובא גר זה והשלים נמצא גורם לשכינה שתשרה  ,הרי שהיו ישראל כאן חסר אחד ,אלפים ושני רבבות אלא על שני
. בישראל השרה שכינתאדרבא הם גורמים שו ,ראוי לקבל גריםנלמד ש "בנוחה יאמרו"יוצא שמהכתוב . "בישראל

אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך ויאמר אל ויאמר אליו לא ... ויאמר משה לחבב"הקודמת נאמר פרשה ואכן ב
הכתוב לא היה אם ו" 'ויסעו מהר ה"אחר כך כתוב ו. יתרו לשוב אל ארצוה לא מניח לשרואים שמ" נא תעזוב אותנו

יחד היינו אומרים פורעניות שבאו על ישראל הי תש ותמתאוננים והיו סמוכלפרשת ה" 'מהר ה ויסעו"מפסיק בין 
רעה על ולכן באה על ישראל מחמת שקבלו את יתרו להתגייר ולא הניחו אותו לפרוש מהם באו פורעניות הי שתש

לכך הפסיק . אין ראוי לקבל גריםשיהיה נשמע מכאן ו. סתלק השכינה מישראלתגורמים ש משוםגרים המקבלי 
את שכינתו ה "הקבגר גורם שישרה כי הראוי לקבל גרים שמוכח שממנו " ובנחה יאמר... ויהי בנסוע"הכתוב בפרשת 

 . שתי הפורעניותזאת הסיבה ל ראוי לקרב גרים ולאב וטובישראל ו
 

 

 "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 "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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