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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 )במדבר כ' יב(" לא תביאו לכן"

 "לכן נשבעתי לבית עליולמדו זאת ממה שנאמר "שבועה, של לשון היא במשמעות וב "לכןשהמילה "דרשו חז"ל 
שהוא לא ידע שלמרות שמשה  רבינו בחיימעיר כאן לא יכנסו לארץ. משה ואהרן נשבע הקב"ה שכאן , (')שמואל א ג

דברים הנדרשים כדי לקדם את כניסתם מלעשות  נמנעלא יכניס את בני ישראל לארץ בכל זאת לא רפו ידיו והוא 
, שבקדש נגזר עליו שלא יכנס לארץ "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום"ך וסממה שנאמר ב ארץ, וזהל

 . הארץ יןיבענשלוחיו את ומקדש שלח 
 

 כד(במדבר כ' )אל הארץ"  יבא כי לאאל עמיו יאסף אהרן "
ספיק כדי שמשה י לח( 'לג במדבר) "אחד לחודש החמישי"בהכהן מת אהרן " שהטעם לכך שמשך חכמהמבאר ה"

על בכי היום של השלושים הסתיימו יום הכיפורים ובבית. ולכן של לפני ולפנים  העבודהכהן את האת אלעזר ללמד 
  .כדי להכין את אלעזר ארבעים יוםהיה לו זמן של אלול, כדי שיאהרן לפני חודש 

 

 ט(במדבר כא' )" ויעש משה נחש נחשת"

  נחושת של אעשנו ואני נחש קוראו ה"הקב משה אמר אלא נחשת של לעשותו לו נאמר לא ,נחשת "נחש
  לשון" )רש"י( על נופל לשון

  "עשה לך שרף"אמר "נחש" אלא כלל בדבריו את המילה הקב"ה לא הזכיר עדיין קשה על פירוש רש"י הלוא 
 ה סירמבאר שזו היא דרך התורה לעשות נס בתוך נס, התורה מ הרמב"ןאז מה לשון נופל על לשון כאן? 

 ויורהו בא במדרש "מחליא, כמואמצעות הדבר ההחולי באת רפא , היא ממזיקדווקא דרך הגורם ההנזק את 
 מי שננשך , שכל ה. וידוע מדרכי הרפוא)מ"ב ב כא( במלח מיםשהמתיק את הישע וכן אל כה( ')שמות טו "ה' עץ

 שאר הבהמות  וא ,נשוכי הכלב השוטהלמשל אותם או את דמותם,  ובראותן סתכמבעל ארס על ידי 
 , כמו שכתוב בספרי םמותגרום להכלב או המזיק ויה של בבואהם במיראה להם תאם יביטו במים  ,השוטות

 , כי כתנושחיה השם האת הזכיר בפניהם להרופאים מנזהרים כן  וכמ. (.יומא פד)הרפואות ומוזכר בגמרא 
  ,ישראלשראוי אין זה מן ה, לפי זהפרד ממנה כלל עד שתמית אותם. ינפשם תדבק במחשבה ההיא ולא ת

 וה יצובכל זאת לב כלל, הנחש ולא יזכרו ולא יעלו על צורת יראו , נשוכי הנחשים השרפיםשהם 
 אדומי הם הנחשים השרפים שאותם. וידוע  הממיתהחיה ששרף, של הקב"ה למשה לעשות להם דמות 

  לעשרף ה' לעשות  תומצואת משה לקיים חשב גופם כעין הנחשת בצוארם, לכן ורחבי ראש ום יעיני
 מות נחש ולא דמות דזה היה ימדבר אחר ה אותו שיעשה נחש נחשת כי הוא דמות נחש שרף, ואם יעשידי 

 לכן זיק. יכולה להכי הזכרת השם בלבד הוא הלשון הנופל על הלשון, רש"י שזה  שרף. ומה שאמר
 דבר המנוגד שמו, יזכירו את דמותו ואת עשו ימזיק הממית בטבע ודווקא בדבר הוה השם שיתרפאו יצ

 וזאת המזיק לגמרי, היה חי,  וכשיהיה האדם מביט בכוונה אל נחש הנחשת שהוא כעיןלכל כללי הרפואה, 
 . מחיההממית ו' הוא ההוללמדם שלהודיעם 

 

 584מס  עלון בס"ד

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

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

 התנצב"

 

  חיפה ת"א י"ם שבתזמני ה

  19:24 19:29 19:13 כניסה 

  20:34 20:33 20:30 יציאה

  21:06 21:02 21:05 ר"ת

 

 "חוקתפרשת "
 "ויפתח הגלעדי" :הפטרה
 ח"עתש תמוז' י

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 הרב אביחי ניסן רונצקי ז"ל בר חיה טז' ניסן

 אברהם נחמיאס בר שמחה ז"ל נלב"ע ו' שבט             תנצב"ה   אהרון כהן בר מסעודה ז"ל נלב"ע ב' אדר  

 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (ב במדבר יט') לאמר"' ה צוה אשר התורה חוקת "זאת

 לעשות צריך האדםו, מהאדם נעלמיםהם  והמצות התורה טעמיש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"מבאר 
 התורה כל, "התורה חוקת זאת" הרמז וזהו. ולקיימם לעשותם' ה ציווירק משום שזהו , התורה כלאת  ולקייםמצוות 

 מחמת יהיה והמצות התורה קיום עיקר רק, מהמצות טעם שום לנו נגלה אל כי, חוקיםאצלנו בבחינת  הם והמצות
 . ולקיימם לעשותם מחויבים אנו, לעשות עלינו' ה צווי מחמת, "לאמר' ה צוה"

 

 (ב במדבר יט') לאמר"' ה צוה אשר התורה חוקת "זאת
א בכל זאת לתפרש הטעם והכמה מצות בתורה שגם בהם לא עוד  ונאהלא מצ רבי העשיל ב"חנוכת התורה"מקשה 

משאר המצוות? ומתרץ שמובא במדרש שהטעם לפרה אדומה הוא  נה מצוה זוומה שבו "קהוחהכתוב "ם להקרא 
שם "ז"ל על הפסוק חדברי אך מצד שני מובא ב. את צואת בנה"תבא אמו ותקנח בבחינת "לכפר על חטא העגל כדי 

ותם במרה עדיין לא חטאו בהירי במרה. והנצטוו ישראל מצות פרה אדומה שעל  כה( )שמות טו' "שם לו חוק ומשפט
 ".חוקההכתוב "ה ל הטעם זה לכן קראאת ומר אפשר ל יעגל ואחטא הב

 

 )במדבר כ' יט(" נעלה במסלה"ויאמרו אליו בני ישראל 
אם נעבור " תשובת בני ישראל לאדום היא שמה שאמרת "פן בחרב אצא לקראתך", יכול לקרות רק ספורנולפי ה"

אין דבר  רק, "בחרב לקראתנולצאת  עמךלה בלבד ולא תקרה שם סבה שתעורר את ינעבור במס אנחנובערים אבל 
 שאמרתהוא משום הסיבה להניחנו לעבור סירובך מאחר ש", אעבורה, "אין אתנו שום דבר מוכן לחרחר ריב", ברגלי

 . הנה נוכל לעבור שאין לחוש לזה כלל
 

 )במדבר כא' ה(בלחם הקלקל"  קצה ונפשנו"

ארץ ו בני ישראל את סבב" הקדוש שאחר שאור החייםעת בני ישראל להתלונן על המן? מתרץ ה"מדוע "נזכרו" כ
מן הוא מזונם ", הבינו שדבר זה נגרם להם כיון שבדרך העם נפש ותקצרשנאמר: " קצרה נפשם בדרךחשו שאדום, ו

ממהר הוא באמצעות ההליכה ך שדרכים לאכול דבר שהוא קצת קשה להתעכל, כהלחם, כי טבע הולכי  ולא
יש להם כח , וכשהם אוכלים לחם הם מתחזקים ונוספתלמזון פעם  םכירצהמזון הם נ עכלאחר שהתלהתעכל, ו

ריקנית, היא לטורח הדרך כי הבטן דבר שגורם להם , מיד ומתעכל רוחני, מה שאין כן באכילת המן שהוא דבר ללכת
... אין לחםלהתלונן ולומר "עם שגרמה לסיבה ו הזלומר לנו ש, "לסבוב את ארץ אדוםכן הקדים הכתוב ואמר "ל

 .להתעכל שוההשמתקלקל תיכף ומיד ואינו שהכוונה למן , "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל
 

  )במדבר כא' יז(" ישיר ישראל את השירה הזאת אז"
השירה הזאת בתחילת את שרו גם מזה שבני ישראל לא ו "אז ישיר משה ובני ישראלבשירה "מאחר שלא נאמר 

שחזרה הבאר  משהזו על השירה השבני ישראל אמרו " כלי יקראלא בסופם מסיק ה" המסע של ארבעים השנה
משה שנאמר מי שמוזכר בה הוא זו והבשירה זו הסיבה שמרים לא מוזכרת ו ,בזכותו אחר שפסקה במיתת מרים

 "קק ספוןושם חלקת מח כי"אלא משה שנאמר  קקומחואין במשענותם" קק ובאר חפרות שרים כרוה נדיבי עם במח"
 ,התורהאת תחילה היה המן בזכות משה שקבל בכי  ,חזרה בזכות משהשהבאר  תענית ט()גמרא בלמדו ו כא( ')דברים לג

את שהיה מספק להם  ,והבאר ד( ')שמות טז "למען אנסנו הילך בתורתי" שנאמרלאוכלי המן י אם נתנה התורה כ לאש
שהיו  יח( ')שמות א" ותחיין את הילדים"שנאמר  מילות חסדיםג דתיבמבזכות מרים שאחזה ניתן להם  ,כל צרכיהם

י ל ידהשראת השכינה עלבזכות אהרן שגרם ניתנו להם  ,אשר שם כבוד השכינה ,כבודהוענני , להם מזוןות מספק
דת ישאחזו במ ,פרוה נדיבי עםחזרו שלשתן בזכות התורה לכך נאמר באר אשר חלאחר מות אהרן ומרים ו .הקרבנות

ובזכות התורה הרמוזה  משהבזכות  "קקובמח"חזרה עכשיו  ,ובזכותם היתה הבאר מאז ומקדם מילות חסדיםג
 . )עירובין נד(ז"ל שו חכמו שדר "וממדבר מתנה וממתנה נחליאל"בפסוק 

 

 )במדבר כג' כא("ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו" 
אפילו שלא הדין הוא דרך, ולדעת רש״י  לעשות לוגדר מלך פורץ שדין , ידוע הב"ראש דוד" רבינו החיד"אאומר 

מפני שדה של  ואינו מעקם הדרכים מפני כרמו של זה או (הה"ה "מלכים פ) "לחם משנה"וכמו שכתב ה בשעת מלחמה
נעבור  נלך עד אשר בדרך המלך... בשדה ובכרם אעברה בארצך לא נטה"ישראל לומר לסיחון  שלחו. לפי זה זה

הדרך פורץ גדר  לעשות לו דרך, וכדי שלא לעקםוץ ופררשאי למלך שפי שיש לנו דין של , כלומר אף על "גבולך
כמו שאמרו בפסיקתא  "בדרך המלך נלך" לא נטה בשדה וכרם, ואדרבא ,לפי שעה ,אנחנו ועובר בתוך שדה וכרם,

הדרכים, את עקם ונ זו שנמחל על כבודנולך טובה נעשה  "גבולך עד אשר נעבור"שציוה עלינו המלך נלך, וזהו  בדרך
 בדין מלך. חזיקחזור להגבולך נאת אשר נעבור אחר אך 

 

 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :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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