
 
 

 

 'יד שנה                     
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

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

בו נמנו הלווים שהקודם, ין ישבמנ "דעת קנים מבעלי התוספות""דעת קנים מבעלי התוספות""דעת קנים מבעלי התוספות""דעת קנים מבעלי התוספות"מדוע נאמר במניין של בני גרשון "גם הם"? מבואר ב
אבל  ".ובני לוי גרשון וקהת ומררי" שנאמר ,הגדול מבני לויכיון שהוא בני גרשון קודם את מנו  ,ומעלה חדשמבן 
הארון  ,עליהםהיא עבודה הקר ישעכיון  בני קהתקודם את מנו  "ומעלהשנה מבן שלשים שמנו " ,זההין יבמנ

. ם תמנהאותמנות אלא גם הילגמרי מלשכחנו אותם כלומר לא  "גם הם"על בני גרשון הכתוב הזכיר ן מלכ .והמזבחות
 

 " (במדבר ד' כד)ולמשא עבודל זאת עבדת משפחת הגרשני"
כיון שבפסוקים בעת המסע, זה  "ולמשאוכוונת הכתוב ", זה בעת החנייה "לעבוד" כוונת הכתוב "ספורנוספורנוספורנוספורנולפי ה"

 ,בעת חנייתםשל בני גרשון  משמרתהעל הכתוב בר יד "ומשמרת בני גרשון באהל מועדהכתוב "כשאמר הקודמים 
 . המסעמשא בעת היה גם כן במשמרת ה ,במשמרת החניה ,עבודתםשכל מה שהיה תחת הכתוב אמר כאן 

 

 ב)במדבר ה' ( "צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש"
עיקר הקב"ה לכן עשה ו יהולוהו במחנה ל סביבמשכינה שורה רק במשכן ושהישראל, לכאורה, יכול לומר כל איש ב

גם שידעו מנת למנוע מחשבות כאלו ועל מנת שבני ישראל סביב למשכן. על מיתם יחנאת נשיאת ראש בני לוי ואת 
" וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זבהקב"ה "וה יולכן צ" הקדוש, אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךאומר ה"שכינה, השוכנת ישראל  במחנה

 ".אני שוכן בתוכםומבאר שהטעם הוא משום ש"
 

 " (במדבר ה' יב)איש איש כי תשטה אשתו"
    " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)שתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטהשתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטהשתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטהשתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטה    חייךחייךחייךחייךאם אתה מעכב מתנות הכהן אם אתה מעכב מתנות הכהן אם אתה מעכב מתנות הכהן אם אתה מעכב מתנות הכהן """"

גורם המעשרות את מעכב הגיעו חז"ל לומר שמי שאיך ך לבין מה הקשר בין פרשת המעשרות לפרשת סוטה? וצרי
מצויה בתוך ביתו של  אין הברכהעל פי דברי חז"ל ש" רבינו החיד"א ב"ראש דוד"רבינו החיד"א ב"ראש דוד"רבינו החיד"א ב"ראש דוד"רבינו החיד"א ב"ראש דוד"? מבאר תהיה סוטהלכך שאשתו 

 מעשרותאת האם האיש אינו נותן מצד שני,  .הבזכות האישברכת הבית מרובה שוצא י ,"אדם אלא בשביל אשתו
אבל אמרנו שהברכה בבית היא בזכות האישה ולא בזכותו ואין זה אבד העושר ההוא, לעני ו להיותכראוי, דינו הוא 

שה יאם האשהרי הברכה, מתקלקלת ובכך היא מסלקת את אשתו  ,ונוולכן בעמין הדין להפסיד את הברכה בגללו. 
מכל תרומותיכם  ,תרומת כל וכל ,בכורי כל כל וראשית? ונראה שזו היא כוונת הכתוב "תשרה הברכה תאהב זרים מאין

כי נשאלת השאלה, מדוע נקט ) ד'מ יחזקאל" (ביתך להניח ברכה אל, וראשית עריסותיכם תתנו לכהן ,הנים יהיהולכ
ך בזכות הבית כבר מבורש אהיה וונהכלברך"? אלא שלפי המבואר, הנביא בלשון "להניח" ולא אמר "להביא" או "

הכתוב אמר אשתי? לכן  הלא הבית מבורך בעבור ?להתברךו מעשרותתת ך ליצראני מה "האיש ויכול לומר   שה,יהא
על שאשתו, לומר לו שהוא זכה בזכות  כבודהעושר והכלפי  "להניח" לשוןהכתוב ב, ונקט "להניח ברכה אל ביתך"

את יתן ילא תצא, אך אם לא שברכה במקומה את ה להניח ,זו אשתך "אל ביתך"הא מונחת הברכה ת המעשרות ידי
 לה הברכה. הלכהאשתו ו המעשרות תתקלקל

 

 

 753 מס  עלון בס"ד

    לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :    יוסדיוסדיוסדיוסדהעלון מהעלון מהעלון מהעלון מ
 חביבה 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      נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג        תשס"הנלב"ע יג' אדר ב' 

 התנצב"
 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 19:06 19:13 18:58 כניסה 

 20:19 20:18 20:15 יציאה

 20:52 20:49 20:51 ר"ת

 

 "נשאפרשת "

 "ויהי איש אחד": הפטרה

 פ"אתשיא' סיון 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "ללתיבת הדואת העלון ישירות א לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

    """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
 יצחק בן חמו בר אסתר ז"לע"ש 

  ladaat.net/gilionot.php          alonolam.com          :הבאים באתרים ניתן להורדההעלון 

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

 ' סיוןיזז"ל נלב"ע עמרם בן חמו בר לונה                         ' סיוןיבז"ל נלב"ע אושיק לוי בר שולה 
 אריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע יז' תמוז תש"ף

  תנצב"ה

 הגיגים לפרשת השבוע



 

 י)במדבר ה' ( "ואיש את קדשיו לו יהיו"
    ))))רש"ירש"ירש"ירש"י" (" (" (" (מגיד שטובת הנאה לבעליםמגיד שטובת הנאה לבעליםמגיד שטובת הנאה לבעליםמגיד שטובת הנאה לבעלים""""

על מה לרמז " ובא איש אשר יתן לכהן לו יהיה" שהכתוב שלפנינו קשור למה שנאמר בהמשך "פנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמבאר ה"
כלומר  "איש אשר יתןולמדו זאת מהכתוב ", "התורם משלו על שאינו שלו טובת הנאה שלו" :)נדרים לו(חז"ל שאמרו 

האומר סלע זה לצדקה ק על מה שאמרו חז"ל "" מהפסופנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפות. רמז נוסף לומד ה"א לתורם משלויהנאה ההטובת 
ואיש וזה מה שכתוב: ", "עד שלא בא ליד גבאי מותר לשנותו, משבא ליד גבאי אסור לשנותו וכן בקדשי בדק הבית

  שמותר לשנותו. "לו יהיה" ,לכהןאת הדבר עד שלא יתן  ,לבדק הביתדבר שהקדיש אדם דהיינו  "את קדשיו
 

 טו)במדבר ה' (" מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון עליו לבנה כי יתן ולא לא יצק עליו שמן"
יתן עליו לבנה, שהאמהות נקראות יתן עליו לבנה, שהאמהות נקראות יתן עליו לבנה, שהאמהות נקראות יתן עליו לבנה, שהאמהות נקראות     ולאולאולאולא. . . . יצק עליו שמן, שלא יהא קרבנה מהודר שהשמן קרוי אור והיא עשתה בחשךיצק עליו שמן, שלא יהא קרבנה מהודר שהשמן קרוי אור והיא עשתה בחשךיצק עליו שמן, שלא יהא קרבנה מהודר שהשמן קרוי אור והיא עשתה בחשךיצק עליו שמן, שלא יהא קרבנה מהודר שהשמן קרוי אור והיא עשתה בחשך    לאלאלאלא""""

קמח הזה, קמח קמח הזה, קמח קמח הזה, קמח קמח הזה, קמח מנחת קנאת הוא, המנחת קנאת הוא, המנחת קנאת הוא, המנחת קנאת הוא, ה    כיכיכיכי. . . . מדרכיהןמדרכיהןמדרכיהןמדרכיהן(שה"ש ד ו)  (סוטה ה) והיא פירשה (שה"ש ד ו)  (סוטה ה) והיא פירשה (שה"ש ד ו)  (סוטה ה) והיא פירשה (שה"ש ד ו)  (סוטה ה) והיא פירשה ' ' ' ' אל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונהאל גבעת הלבונה''''לבונה שנאמר לבונה שנאמר לבונה שנאמר לבונה שנאמר 
        " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)קנאת, מעוררת עליה שתי קנאות קנאת המקום וקנאת הבעלקנאת, מעוררת עליה שתי קנאות קנאת המקום וקנאת הבעלקנאת, מעוררת עליה שתי קנאות קנאת המקום וקנאת הבעלקנאת, מעוררת עליה שתי קנאות קנאת המקום וקנאת הבעל    מנחתמנחתמנחתמנחת, , , , לשון זכרלשון זכרלשון זכרלשון זכר
הרי  "מנחת עונשבאה כ"המנחה שכיון שלומר בא מנחת קנאות הוא" כי "שהכתוב דעת המפרשים מסכם את  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן

של לת וסמלרצון לה' באה היא לא שמן ולבונה, כי מנחה שאזכרתה ולשעורים ויש להביאה מגרועה שעליה להיות 
, מתייחסות לתחילת הפסוק"כי מנחת קנאות הוא" שדעתו היא שהמילים  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמוסיף  שמן ולבונה.תוספת חטים ב

עונה את להזכיר ונועדה מנחת קנאות ון שהמנחה היא כיוכוונתו לומר שהאיש צריך להביא את הקרבן במקום אשתו, 
 .שיקנא את קנאתו וינקום את נקמתו ממנה ה'מנחה לעל הבעל להקריב את ה אאלתביא משלה, האישה ראוי שן זה ואי

 

 את בני ישראל" (במדבר ו' כג) תברכו כה"
לא הרגישו  ,במקום אחדבה חנו בני ישראל בשנה ראשונה ש" שחזקוניחזקוניחזקוניחזקוניכת הכוהנים רק כעת? מבאר ה"רמדוע הוזכרה ב

אמרו הכנענים עתה הם באים  ,לצורך המסעות וחצוצרותשתקנו להם דגלים לאחר שניה האבל בשנה , הכנעניםבהם 
וילחם נאמר "ן והעו. ולראיה מצאנו שבגלל האויביםהנים פן יבואו עליהם וכהלברכת ישראל אז הוצרכו  ,בנו לחםילה

 " (במדבר כא' א)שביבישראל וישב ממנו 
 

 כז)במדבר ו' (על בני ישראל ואני אברכם" ושמו את שמי "
 יפל עף להורות שא" בא ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכםשהכתוב " רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מר וא

 מה שנאמר  המסכים על ידם. זההוא המברך ו ואה 'הבסופו של דבר ישראל. ך את ברלהנים וכאת הה וויצ 'שה
 סדרי את  "מסדרים"אלא שהיו  "עושיםהיו "ם לא כוהני. שה"ושמו את שמי"לישראל. לכן אמר  "ואני אברכם"

 המברך ' הוא . אבל ה"ושמו אותם איש על עבודתו" מו. כ"ויסדרובמובן של " "ושמו"השמות וזהו את הברכה ו
 . את הברכה וגומר על ידם

 

 " (במדבר ז' פד)כסף שתים עשרה קערות"
לשם מה מזכיר הכתוב שהיו שתים עשרה קערות כסף, מזרקי כסף, כפות זהב וכו'? הלוא כבר הזכיר  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל 

 ", מזרק אחד" וכו' ואנו היינו יודעים שבסך הכל יש שתים עשרה? כף אחתהכתוב בכל שבט ושבט שהביא "
לים את כולם או שוקלים היינו שוקאם ומתרץ שהמיוחד במתנות הנשיאים הוא לא רק מספרם אלא גם משקלם, כלומר 

לא ככלי הדיוט כלי בית עולמים, "ז"ל חהדיוט. ומזה דרשו של  םאין כן בכלימה שוה, והיה המשקל שבנפרד כל אחד 
  ".פעמים ממעט מרבהכלי הדיוט שוקלן אחד אחד וחוזר ושוקלן כולן ביחד פעמים 

רבן הנשיאים, שהיה זהה לכל הנשיאים, שתים , לשם מה צריך היה הכתוב לכפול את קרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישאלה נוספת שואל 
וכאן הכתוב מאריך, לכאורה, בתורה במלה אחת או באות אחת,  םכמה גופי תורה תלוייעשרה פעמים? הלוא כמה ו

 אמרמו שנמכבדיו כאת ומכבד  ליראיושהקב"ה חולק כבוד ללא טעם. ומתרץ שהטעם לכפילות הפרשות הוא להראות 
זה קרבן נחשון בן "הראשון ואומר רק את השבט מזכיר ומכבד הכתוב ב), ואלו היה  'א (שמואל" כי מכבדי אכבד"

מה האחרים, השבטים צור בכבוד י, יהיה זה ק"איש יומו אישוכן הקריבו כל הנשיאים אחר כך היה אומר ", ו"עמינדב
של מו שלא כטעם כל אחד מהם חשב בקרבנו טעם בפני עצאמנם כל השבטים הביאו את אותו הקרבן אבל עוד ש

לכל אחד ואחד פרשה בפני עצמה כדי לחלוק להם  הבאן , לכשלו רומז לשבט מהםכל אחד בטעם של חברו, והיה 
בזכות, ולפי  םיוהיו שוגם ובשעורי המשקל כך  הקרבןבהבאת  ,וים בקרבנם בעצהוכבוד, ולהורות כי כשם שהיו ש

שגלוי  יפל עף וה, ואוכל אחד מהן בשתיאור קרבן התורה בכה ארין הלכ ב"הוה בעיני הקושמהם שכבוד כל אחד 
, אין הקב"ה דן את האדם איש חמשיםו מאתיםאותם ין קרח ולהיות מכלל ילקלקל בענ םעתידי ם"ה שההקבוידוע לפני 

  .לכבודוכבוד לפי שהקריבו  םאלא לפי מעשיו שבאותה שעה, וחלק לה
 
   

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

    לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו    ::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
    21:3021:3021:3021:30----20:3020:3020:3020:30    בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"תבית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"תבית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"תבית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת    בהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"

    3268315326831532683153268315----052052052052טלפון: טלפון: טלפון: טלפון:     ----    להשאלה להשאלה להשאלה להשאלה לבירור פרטים ולבירור פרטים ולבירור פרטים ולבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 


