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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

 

 
 (מט' במדבר ד)" את משה' ופקדיו אשר צוה ה"

, לגרשון קהת ומרריהיא " איש איש"כוונת הכתוב פירש כי על הפסוק לאחר ש האבן עזראמביא את דברי  ן"הרמב
אבל לשיטת . ם על עבודתו ועל משאוהאחי מינה כל אחד משלשתהיא שמשה " ופקדיו"הסביר שכוונת הכתוב 

שלשת האחים האלה כל אחד על משה את מינה לאחר ש, כלומר, כפשוטו" אשר צוה"יש לפרש את הכתוב  ן"הרמב
אלו ששלושת  צוה את משה לפקוד את' היא שה "ופקודיו"וכוונת הכתוב , עבודתו ועל משאו כמפורש למעלה

 . "עבודתו ועל משאועל "ולמנות כל אחד מהם לגולגלותם אותם יש למנות , האחים אחראים והם תחת פיקודם
בא במדרש כמו, הלעשותו ביד מלאכת חבירו ולא לסייעאת שאין בן לוי רשאי לעשות לומדים מכאן את הדין כן כמו 

שכבר אתה , אמר לו חזור לאחוריך, וכבר בקש רבי יהושע בן חנניה לסייע את רבי יוחנן בן גודגדה בהגפת דלתות"
 ".המשוררים שאני מן השוערים ואתה מן, מתחייב מיתה

 

 (ב' במדבר ה" )מן המחנה את בני ישראל וישלחו צו"

הקדוש " אור החיים"ה, ה את בני ישראל להרחיק את האנשים הטמאים מן המחנה"בפסוקים הבאים מצווה הקב
, ם מדברים המקודשיםיעל הרחקת הלוי ה"קבוה היצמבאר שפסוקים אלו הובאו כאן בסמיכות לפסוקים בהם 

שאינם  לוהרחקת אאת ישראל שאר גם על ה "הקבטיל וכעת מ, שיהיו אחראים לכךהנים והכאת  עליהםמנה מו
 . יכנס למחניהם הקדושהם ליראוי

 

  (א' במדבר ז" )להקים את המשכן ביום כלות משה ויהי"

מדוע מציין , הלא רבים היו עושה המלאכה בפיקודם של בצלאל ואהליאב, וכי משה בלבד בנה והקים את המשכן
ויהי ביום כלות "על הפסוק  תנחומא דרשהממביא את דברי  רבינו בחיי? "כלות משה", הכתוב את משה בלבד

 מקפח ה"בהק אין(. יח 'כז משלי) 'יכובד אדוניו ושומר, פריה יאכל תאנה נוצר' הכתוב שאמר זה: "וזה לשונו" משה
 יאכל תאנה נוצר' נאמר לכך. שכרו מקפח ה"בהק אין, הדבר על נפשו ונותן יגע שאדם מה בכל אלא, בריה כל שכר
 א"מ) ''ה בית את שלמה ויבן' שנאמר, המקדש בית בונה שלמה שהרי, לך תדע", ומביא המדרש דוגמה לכך "'פריה

 אם', לה נשבע אשר, ענותו כל את לדוד' ה זכור' שנאמר, המקדש בית בנין על נפשואת  דוד שנתן בשבילאבל (. יד 'ו
 שנאמר, שמו על הכתיבו אלא, שכרו את ה"בהק קפח לא, ('קלב יםתהל) ''לה מקום אמצא עד... ביתי באהל אבא

 נקרא, עליו נפשו דוד שנתן לפי אלא. חנכו שלמה והרי ?חנכו דוד וכי(. א 'ל םתהלי) 'לדוד הבית חנוכת שיר מזמור'
 שכל פי על שאף, במשכן מוצא אתה וכן. 'יכובד אדוניו ושומר פריה יאכל תאנה נוצר' שלמה אמר יפה, לכן. שמו על

 כל ויעשו' כתיב וכן, העזים את טוו הנשים כל, תנדבוה ישראל כל, המשכן את ועשו נפשם ונתנו, אותו עשו ישראל
 נפשו משה שנתן בשבילאבל , (א 'שמות לו) 'ואהליאב בצלאל ויעש' וכן, (ח 'לו תשמו) 'המלאכה בעושי לב חכם
 שיעשה, ודבר דבר כל על נפשו ונתן משה והלך(. מ 'כה מותש) 'כתבניתם ועשה וראה' שנאמר, שמו על נקרא, עליו
(. א 'לט מותש) 'משה את' ה צוה כאשר' ודבר דבר כל על כתיב לכך. בו יטעו שלא כדי, בהר ה"בהק לו שהראה כשם

 איני, המשכן על נפשו נתן ומשה הואיל, ה"בהק אמר... 'אותה עשו והנה המלאכה כל את משה וירא' אומר הוא וכן
 .'פריה יאכל תאנה נוצר'אומר  הוי. 'משה כלות ביום ויהי', שנאמר, שמו על אלא כותבו
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  (כב' במדבר ד" )נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם"
למשפחותם לבית "אמר נקהת בעוד שאצל , את הסדר בבני גרשוןהכתוב נה ישמדוע , הקדוש" אלשיך"שואל ה
וידבר "אמר נקהת הבדל נוסף בין קהת לגרשון הוא שאצל , "אבותם למשפחותםלבית "אמר נגרשון אצל , "אבותם

  ? אהרן בלבד בלי שהזכיר את" אל משה' וידבר ה"נאמר גרשון אילו אצל ו, "אל משה ואל אהרן' ה
את להרים ראוי ש לומרשכוונתו היא (. ב' במדבר ד)" נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי"פי הכתוב על ומתרץ 

לקחתי את הלוים "שאמר הכתוב על דרך . על גבי כולםקהת היה נשיאת ראש שת, בני קהת מתוך כל יתר בני לויראש 
העיקר והלב של קהת הוא גם כך . כיון שהלויים הם העיקר והלב של בני ישראל, (יב 'במדבר ג) "מתוך בני ישראל

ו למרות שהוא השני מלאכת עבודתופוקד ראשון על ראשון ה המנדבר בא לידי ביטוי בכך שקהת נוה. שאר הלוים
, הוא, מרריוהצד השוה בגרשון קהת שאמנם , "למשפחותם לבית אבותם"ההצדקה לכך היא משום ו. בין בני לוי

אין משפחות קהת ו, הנמשכות מכל אחד מהם במשפחות, "םמשפחות"ביש הבדל אך . הוא לוי "בית אבותם"ש
, משה ואהרן ,עמרם ,לקהתבמעלתם אינם דומים עדיין הם , צדיקיםבני לוי  כלכי הגם ש. הבנים כמשפחות שאר

נשא "אמר הכתוב ה שוזה מ. אחיובני יתר לשאת אותם מעל בני קהת  לזו שעל כן ראויה מעלה . שהם גדולי עולם
הת אצל קר יהזכלכן , "על בית אבותם"גברו  "משפחותם"משום שוהטעם הוא , לםועל כמ, "בני קהת את ראש

וידבר "קהת מסביר גם מדוע נאמר אצל  וזה. היות במשפחותם גדולי עולםמשום , "לבית אבותם"לפני  "משפחותם"
כי הדבר בא . רק משה" אל משה' וידבר ה"אצל גרשון נאמר מה שאין כן  (א 'במדבר ד)" אל משה ואל אהרן' ה

מה שאין כן , שהיו בם מלך וכהן, עם גדולת משהיחד כהונה יש בהם גם ש, של קהת" משפחותם"יתרון את להראות 
 . שאי אפשר בלתו ,רק את משההכתוב לכן הזכיר . גרשון שלא היה כןאצל 

 

 (ב' במדבר ה" )מן המחנה את בני ישראל וישלחו צו"
רוחות  ארבעסדר מחנה הלוים לאת ו סדר הדגלים למושבותםהכתוב את חתם לאחר שש" צרור המור"מבאר ה

ף על פי א ,להורת שעד כאןכדי " ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנות"הכתוב אמר  העולם בסדר הדגלים
עדיין לא היתה בו קדושה  ,כביכול, אזסביבו מלא היו סדורים הדגלים עדיין שך כיון א בנויהיה כבר שאהל מועד 

הוא כעת . דרו סביב לאהל מועדוהדגלים וס אבל עכשיו שכבר נשלמו. מהמחנה טמאיםאת הלשלח כדי גמורה 
וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל "וקדושת המחנה ציוה הכתוב הדגלים השלמת ולכן מיד עם . הדרו וקדושתו, פיוובי
להודיענו כמה רע גורם לפי המדרש בא כאן הכתוב . טמאיםגם אנשים מחנה קדוש כזה שיהיו בראוי זה כי אין " זב

ן העגל נזרקה ועועקבות וב. בלי נגעון בלי טומאה ון של העגל היו ישראל כולם טהורים בלי עוווהעשכן לפני . העון
ל "חזולכן אמרו . "וראשו יהיה פרוע"ואין פרוע אלא טמא כאומרו  "כי פרוע הוא"כדכתיב . בהם טומאה וזיבה ונדה

 . יום נמצא בהם זב ומצורע וטמא נפשהבאותו ש
 

 (ב 'ובמדבר )" 'לה להזיר נזיר נדר לנדר יפלא כי או אשה איש"

שהוא מביא משום  ,לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ?למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה"
 (י"רש" )לידי ניאוף

ל "ו כן אמרו חזכמ, מאוד הל שהסתכלות בדבר רע מזיק"חזי על פי מה שאמרו "את דברי רש" פנים יפות"מבאר ה
כמו , רשעיםהרענות של ופבאינו רואה ( אלא הוא ניצל בזכות אחרים)צל בזכות עצמו בדרגה שהוא ניכל שאינו ש
והיה "לאחר שנאמר ( כג כד 'ישעיה סו)וכן מצינו , בה הרעה השלטלאחור שהביטה כיון לוט ואשתו שראינו אצל ש

 הפשעיםויצאו וראו בפגרי האנשים " מראנ" לפני תולהשתחו בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדימידי חודש בחדשו 
לפי זה ניתן , לראות בעונש האנשים הפושעיםהם  םאז יכולירק ' תקדשו והשתחוו אל ההם הלאחר ש, לומרכ ".בי

 אינו בתכלית השלימות ישהוא אם הוא מסתכן בכך שהסוטה בקלקולה של עונש ההמסתכל בשעת להסביר שאדם 
וה ושתיית היין וגידול וצריך הרחקה גדולה במיעוט התאלכן הוא ו, זנונים בקרבורוח תעורר טומאת הסוטה חשש ש

 אלא, "לא ישתה יין ושכר"ב סתם וולא כת "מיין ושכר יזיר"והיינו דכתיב , יצרואת להכניע כל זאת כדי פרע שיער 
 . שכרהעצמו מן היין ואת יזיר תקנתו היא ששמשמיענו הכתוב עצה טובה 

 

 ( כז-כג 'במדבר ו) "ישראל בני על שמי את ושמו... להם אמור ישראל יבנ את תברכו כה"

רם  בקול ישראל את לברךצריכים  הניםוהכ (.לח סוטה)ל "שלפי חז "לוי קדושת"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
עליהם  יעשו הניםומהכ ישראלבני  שישמעוהאלו  שאותיותוההסבר הוא , מהם את הברכה ישמעוכזה שישראל 

צריך , "להם אמור"?, איך זה יעשה, "תברכו כה"מה שאמר הכתוב  וזה. םמתברכי הם ובזה, פניהם מול יאירו, רושם
לומר את כל  ,"להם רואמ"אלא חייב , ישראל ברכתאת  במחשבה יבקשהכהן ש די ולאבקול  האותיותאת  להם לומר

 .ישראלאת , "אברכם ואני", ואז "ישראל בני על שמי את ושמו" וזהו. מהברכה האותיות
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