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

 

 
  (ג 'יגבמדבר ) "'ה פי על משה אותם וישלח"

 ,ודורו ויהושע, שבכתב תורהל םמיוד םה ,המדבר דור ,ודורו משהש "קדושת לוי"בב 'אמר רבי לוי יצחק מברדיצ
 כפני יהושע ופני ,חמה כפני משה פני" ל"זח אמרוה שבמ זורמ זהדבר ו. פה שבעל תורהדומים ל ,לארץ שבאו
בפסוק  זורמ וזה. חמההמ תמקבל לבנההש כמו שבכתב תורההמ תמקבל פה שבעל תורהון שהכי, (.עה ב"ב)" לבנה

 שבעל תורהה ,ובאמת. פה שבעל תורהדומים ל ישראל לארץ שיבוא הדורשמרמז , "'ה' פי על' משה אותם וישלח"
 פה שבעל תורהל םמיודה ישראל ןולכ ,מטהר וזה מטמא זה ,מתיר וזה אוסר זה, שבדור הצדיקים כרצון איה פה

 .פה שבעל תורהה על תרמזמה, (.כט סוכה) לבנהפי הל השנהאת  םמוני
 

 (כד' יגבמדבר " )נחל אשכול ההוא קרא למקום"
ויבואו "ומה שנאמר בפסוק הקודם ה "היה הקב "נחל אשכולההוא למקום "הקדוש שמי שקרא " אור החיים"אומר ה

, "אשר כרתו משם"ומה שנאמר . (י 'ישעיה מו) "מגיד מראשית אחרית"בבחינת על שם העתיד עד נחל אשכול זה 
על שמו  המקוםזה שנקרא האשכול האמר הפלאת כן ל "הלא כמה אשכולות נכרתו מהמקום"אם תאמר נועד לכך ש

שלא היו אלא למרות ו, זההאשכול את הישראל כרתו  כלל ,כביכולש, "אשר כרתו בני ישראלעל אודות האשכול "
ושחטו " מראכמו שנ, את האשכול כאלו כרתו כל ישראלנחשב צד היותם שלוחי כל ישראל מ, עשר אנשים שנים

 (ו 'שמות יב)" ישראלאותו כל קהל עדת 
 

  (יג' ידבמדבר " )ויאמר משה ושמעו מצרים כי העלית בכחך"
ה "קבעשה הע מדום היו תמהים וחרדים המצריישהרעיון בדברי משה היה ש "צרור המור"רבי אברהם סבע בר מבא

ההלו עובדי ", גם עם ישראל היו רשעים ל "שהרי לפי חז. "לבא לקחת לו גוי מקרב גוי"נסים גדולים לעם ישראל 
הם . תםאו הרגה "הקבועכשיו כשיראו או ישמעו ש. לא היו יודעים טעם לזה, "עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה

הם כלומר עכשיו . "כי שומע יוסף"כמו  "ושמעו מצרים"מה שאמר  וזה. טעמו למפרעאת הדבר וידעו את יבינו 
. לא היה ראוי להעלותםלמרות ש מקרבוישראל עם העלית את לכך שטעם ה הזש עכשיו יבינו מה שלא הבינו עד

. שיצאו ממצריםבה היתה לפי שחטאו יותר אחר יאמר שהסתואם . כדי להרגםוהסיבה היא . "ואמרו אל יושב הארץ"
 ."םועננך עומד עליה"מצד החיצון הצד הפנימי והמ. "בקרב העם הזה' כי אתה ה"שקר כי הם שמעו  וזהאך 

 

  (יח' במדבר יד) "ינקה לא ונקה ופשע עון נשא חסד ורב אפים ארך 'ה"
ולא אבות הבזכות מתפלל כעת לא ון שהוא כי, "נוצר חסד לאלפים"כאן את המידה זכיר מלא  השמש ן"הרמבמעיר 

כעת ו, אותה שוירהם הארץ ניתנה לאבות ומהם סיבה היא שוה. ליעקב כלליצחק  אברהםאת הזכיר בתפילה הזאת 
אשר נשבעת "ך יאמר יאו, מאד בהבוחרים היא האבות ש ,מורדים באבותם ולא היו חפצים במתנה שלהםישראל 
 גם  לא הזכירמשה . זוהבמתנה  ן רצוננווהם אומרים אי( יג 'שמות לב" )וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם... להם בך

 . כיון שהם חטאו במזיד והיו פושעים, "הוחטא"
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 (ל' יגבמדבר ) "ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה"
דיבור אבל  להשתנות לויכלא , נביא לישראלשל על ידי שליחות דיבור אשר נאמר את הכלל ש" משך חכמה"מזכיר ה

בא יכול לו, שמשה הוא העיקרלחשוב טעו אלא שהם . להשתנות לויכ, נביא לישראלשל על ידי שליחות נאמר לא ש
בב מערכות והוא המסשלקי ויטעו בו -הוא בעצמו אשידמו ו, משה היה ילוד אשה והוליד בניםש שכחבעתיד שידור 

 . תהטעואת ם כדי להוציא מלב, "משה מת"לכן הוחלט בנבואה כי . ומשדדם
 

 (יג' ידבמדבר " )ויאמר ה סלחתי כדבריך"
אבל מכאן  "כדבריך סלחתי"זמן ממצרים ועד הנה הבכל רוצה לומר ש, העגלחטא פסוק זה על היש הדורשים את 

על כן  "וינסו אותי זה עשר פעמים"הוא משום טעם הש "כלי יקר"מסביר ה .ולא אסלח לגמריל החשבון יחואילך מת
את אף על פי אגבה  ןכל ע ,זוהזכות ההלאה תמה אך מכאן ו, סיונותינתנסה בעשר הויתרתי להם בזכות אברהם ש

 .סיונותימעשה המרגלים בכלל עשר נאת מנו גם ערכין שבמסכת 
 

 (כד 'ידבמדבר )" ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי"

יש צדיקים שמוכרחים להיות פרושים , דיקיםוגים של צשיש שני ס "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק באומר 
יש צדיקים אך . ונה להםשיפלו ממדרגתם הנכבני האדם יוכלו להגיע למצב בין אם הם כי , ומובדלים מבני אדם

אותם מחזירים  םה ,ואדרבה ,םממדרגת יםנופל םאינהם ומדברים עמהם ואף על פי כן בני האדם שמעורבים בין 
מי שהוא ש, (ה 'האבות ) "ולא הסריח בשר קודש מעולם"אמר של רבו על הנ ואת פירושניין זה בעא ומבי .למוטב

ו גם כוונת וז .ומדבר עמםהבריות ם אף כשהוא מעורב ע ,אינו מסריח מעולם ,שהוא צדיק גמורדהיינו  "שדוק בשר"
כלומר למרות שכלב דבר עם שאר המרגלים והיה מעורב , "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת", הכתוב שלפנינו

 . לגמרי "וימלא אחרי" ,גתו ואדרבהאף על פי כן לא נפל ממדר, איתם
 

 (כז' ידבמדבר ) "מתי לעדה הרעה הזאת עד"

להם שלא להמיתם תכף ולא כולם  להאריך ,"סלחתי כדברך"אף על פי שאומר כ ה"את דברי הקב "ספורנו"מבאר ה
זה את תלונות בני ישראל אשר המה המרגלים  ועם ,ולא אאריך להם כלל ,חטא הרבים תלוי בהם, בכל אופן ,יחדו

 : .שםיענהשמעתי ואשים פני ל עלימלינים 
; 

 (ב 'טובמדבר ) "כי תבואו אל ארץ מושבותיכם"

הנסכים והחלה מתברכים פירות , המנחותשעל ידי משום ם נסכים ופרשת חלה ההפרשת ש" פנים יפות"מבואר ב
מרו וא, גפניםהיתברכו הנסכים ל ידי שמן ועהתבואה ויתברכו ההמנחות ל ידי ויקרא שערשת בפו שנאמר כמ, הארץ

 עריסותיכםוראשית "כדכתיב תהיה ברכה י החלה ל ידוע, "לא נאכל לחם מפני שבטלו מנחות" :(ב ס"ב)ל בפרק "חז
שלא ליטול את החלה רעב של בצורת " :(שבת לב)ל "חזמרו וא, (ל 'מדיחזקאל )" להניח ברכה אל ביתך לכהן תתנו
 . בבואם לארץ' שבזכות המנחות והנסכים והחלה יהיה ברכת הכאן בישר להם  ןלכ, "באה

 

  (לח 'טו במדבר" )ציצית םעשו להו"
חוטים כנגד שמונה איברים  בציצית שמונהיש ש ו מהר״א מגרמיזאינרבבשם " נחל קדומים"א ב"רבינו החידאומר 
וכל  כל המצותהאברים כלולים ובאלו השמונה . הלב, ראש הגויה ,רגלים, ידים, פה, אף, אוזן, עין, תלוי הכל שבהם

 חכם"וק ספה ןולכ .משבעה רקיעים ואם זכה יעלה למעלה, גהינם נידון בשבעה מדורי ,רהעבי ואם עבר, העבירות
שלכן התורה נקראת  ואפשר .ח׳באות ומסיים  ח׳באות מתחיל , (זט 'משלי יד)" יל מתעבר ובוטחירא וסר מרע וכס

 ביתא עשה שמונה פסוקים בכל אות להורות כי ה באלפא"וגם דוד המלך ע, בדברי דוד רמוזיםה, בשמונה אופנים
 .יםהתורה מכפרת על חטא שחטא בשמונה אבר

 

 (לח' טו במדבר" )להם ציצת ועשו"
, "וש בשור וחמורלא תחר", יצא לחרוש .לישראל מצוהבו  ןה דבר בעולם שלא נת"לא הניח הקבש" חזקוני"אומר ה

ונתן "ט ושחיצא ל. "עריסותכםראשית " ,ללושיצא . "קצירךכי תקצור "לקצור יצא . "תזרע כלאים לא" ,לזרועיצא 
, "נטע". "ושפך את דמו וכסהו בעפר"חיה ועוף שחט . "תשלח שלח"קן צפור ראה . "לכהן הזרוע והלחיים והקבה

עשית ו"בנה בית . "לא תקיפו"מגלח . "תתגודדו לא"קבר את המת . "ימול בשר ערלתו"ילדה זכר . "ערלתו וערלתם"
 ". להם ציצת ועשו" ,נתכסה בטלית. "על מזוזות וכתבתם", "מעקה

 

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