
 
 

 

 'די שנה                       
 

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

 

 
 " (במדבר ח' ד)מעשה המנורה מקשה וזה"

 חיובצריכה להיות ה "אל מול פני המנורה"הנרות  בהדלקתהכוונה תכלית " שהפסוק בא ללמדנו שספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"
 .בעצמו אחדהלתכלית נת האחדות המכוועל להורות כיון שהדבר בא  ,היות המנורה מקשהשל 

 

 " (במדבר ח' ו)את הלוים קח"
 ,בכורותלהיתה ש, כלומר לקחת את השררה לקיחה של שררה" כוונתו היא קח"לשון " שהכלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרמבאר ה"

כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אותם לי  פטרתתחת . כיון שאמר הכתוב "ללוים, ולתת אותה נפסלולאחר ש
וילמד  ,לשררהמשמעותו  "קח את הלויםשמה שנאמר "מדרש לפרש ו במכאן למד", ואקח את הלוים תחת כל בכור

נאמרה אף קיחה ש ,תלה אותה בחילוף הבכורותכך שמ ,של שררההיא מה קיחה שנאמרה למטה  ,תחתוןהמעליון ה
קרא שמו  ןכל כי ע ,ומעשרות תרומותוהשררה היא שכל ישראל חייבים להעלות להם מס  .של שררההיא למעלה 

 .שליוהו במתנות "לוי"
 

  (במדבר ח' ז)" עליהם מי חטאת הזה"
 ,הוקם המשכןבו דהיינו ביום ש ,זוהפרשה ה שנאמרהיום אותו הזו נאמרה בהמצוה שהי אפשר לומר " אחזקוניחזקוניחזקוניחזקונילפי ה"
 .הפרה נשרפהבניסן שני ורק ב ,באחד בניסן הוקם המשכןהאדומה. כי לפי חז"ל הפרה  נשרפהלא ביום זה עדיין שהרי 
אך הלוא כבר . "מי חטאת עליהםהזה תישרף הפרה האדומה, "חר שלאנראה שכוונת הכתוב כאן היא לומר שאלא 

על הקרבן, אם כן כיצד הם נטהרו?  לשיריו צריכים ההם שבו ביום כיון  ,יטהרהל םלויה לעיום שהוקם המשכן היה ב
 )יומאעל בניו (אהרן ומה שנאמר על כעין  ,המשחה ומן הדם אשר על המזבח משמן נטהרו" שהם חזקוניחזקוניחזקוניחזקונימתרץ ה"

 ".נכנסו מים תחת דם"
 

 " (במדבר ח' יט)ישראל מתוך בני ...ואתנה את הלוים"
" " " " אחד כמנין חמשה חומשי תורהאחד כמנין חמשה חומשי תורהאחד כמנין חמשה חומשי תורהאחד כמנין חמשה חומשי תורה    זה להודיע חיבתן שכפל אזכרותיהן במקראזה להודיע חיבתן שכפל אזכרותיהן במקראזה להודיע חיבתן שכפל אזכרותיהן במקראזה להודיע חיבתן שכפל אזכרותיהן במקרא    חמשה פעמים נאמרו בני ישראל במקראחמשה פעמים נאמרו בני ישראל במקראחמשה פעמים נאמרו בני ישראל במקראחמשה פעמים נאמרו בני ישראל במקרא""""
        ))))רש״ירש״ירש״ירש״י((((

שמו. את  מזכירא הושל האדם אל חברו בתו ילפי חשע ודישמו של שונאו, ואת  השונא אינו יכול להזכירשז״ל חאמרו 
כי מדי דברי בו זכור אזכרנו ... אפרים הבן יקיר לי"כוונת הפסוק את  רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"לפי זה, מסביר 

חביב  "הבן יקיר לי"שמו כלל, ועם כל זה את  אין צריך להזכיר ,הוא מדבר עמור שאכהיא שהכוונה ואומר ש ,"עוד
לעם חיבתו הקב"ה כאן את  הודיעך כ. שמו כמה פעמיםאת  אני מזכיר "ידי דברי בו זכור אזכרנומש" עדכל כך לי ע

 בפסוק אחד. פעמים את שם ישראל מספר  והזכירישראל ב
 :האבות והאמהותאת כל  כולל "ישראלשהשם "דורשי רשומות מביא את מה שאמרו  רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"א

מובן מה  הזב .אה'לל' רמז לברהם 'ארמז ל 'חל. אררובקה 'ררמז לרה. ר׳ 'שרמז ל עקב. ש׳'יוצחק 'י׳ רמז לי
הרמוזות בחמש  םותהאבותם ואמשמות נגד וזה כישראל חמשה פעמים,  שמתוך חיבתן נקראו שאמרו חז"ל

 . 'ל'א'ר'ש'אותיות יה
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  " (במדבר י' כט)ויאמר משה לחובב נוסעים אנחנו"
ארצו ובא לחסות תחת את עזב יתרו הוא שוגם ראה  ,עצתוזכות ב יתרוכמה טובות מ קבלובני ישראל משה ראה ש

ויאמר משה הכתוב: "ע. לכן אמר ובאים ליסכעת כשהם שיהיו כפויי טובה היה ראוי לישראל לא לכן כנפי השכינה. 
שהיה מלך.  "ן משהחות" ו. וכל שכן היות"בן רעואל"וכן מצד אביו היותו  ,שהיה מצד עצמו חביב וראוי ",לחובב

לא אלך "ואמר של משה דבריו את לא קבל שחובב  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"". מבאר לכה אתנו והיטבנו לך"
מורים לו לא הראה בדברי משה שלשה דברים בלתי ראויים לסירובו של יתרו הוא שיתרו . והטעם "כי אם אל ארצי

אין לגרים חלק שבזה לו . שרמז "אשר אמר ה' אותו אתן לכםנוסעים אנחנו אל המקום "עמהם. האחד שאמר ללכת 
כי יש לי ארץ טובה כארצכם.  ",לא אלך כי אם אל ארצי"אמר לכן ולא לאחרים.  "אותו אתן לכם"בארץ. כאומרו 
ולא כמי שהוא חותן המלך. ולזה , כאיש אורח והלך ,טובהמהקצת דהיינו רק  "לכה אתנו והיטבנו לך"והשני שאמר לו 

כי "יש לי טובות רבות. והשלישי שאמר לו  ,בתוך משפחתי ומולדתי ",כי אל מולדתי אלך" ,ר איני צריך לטובתכםאמ
אחר שהטוב הוא יתרו שמ. שנראה מדבריו שהטוב הוא לישראל ולא לאחר. ולזה השיב "דבר טוב על ישראל 'ה

לא היה רוצה הוא ת מרובות. ורמז בדבריו שיש לי טובושם  ",כי אם אל ארצי ואל מולדתי"לישראל איני רוצה לילך 
מצד אהבתו ולא מצד ה' דבק בילהלא מטרתו היא שיעשו עמו טובות. א ,לפי שהוא לא נסע מארצו לתכלית שכרכת לל

אל נא תעזוב לו "אמר , כוונתואת שהבין  ,תגמולו. ולזה אמר איני צריך לטובתכם כי בארצי יש לי טובות הרבה. ומשה
היה ישידעת שלא היא משום בה הלכת יהסשעת להלוך. כי יאמרו אינה העתה  ,שתרצה לילךף על פי א . כלומר"אותנו

  לך חלק בארץ. 
 

 לג)במדבר י' ( "נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה ה'וארון ברית "
שעבדיו  ,שר ודםמלך במידתו של כ המלכו של עולם, אינ" הקדוש הכתוב מלמדנו שמידתו של הקב"ה, אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךלפי ה"

. אלא מנוחהעבדיו השוכן בארון, מקדים דרך שלשת ימים לתור ל ,הוא צל הקב"ה,אאלא, מקדימים לתור לו מנוחה. 
ת הפירוד הזה מהם לצורך עצמו, ולכן הוא מקדים צריך אשהקב"ה , ואמרוירע יהרהרו שיש חשש שאותם חורשי 

. על כן אמר שלהםהוא כמשרת שבאומרם הקב"ה  לתור להם מנוחה. ומתוך כך יפקפקו בגדולת , "כאילו"מהלך ימים
בארון, גם נמצאת שכינה מעליהם, והיא הלא זזה שלומר מן המחנה" כוענן ה' עליהם יומם בנסעם הכתוב בהמשך "

 כי מלא כל הארץ כבודו.
 

 ). ז במדבר יא'( "והמן כזרע גד"
 מיגע אינו, שהעני כן שאין מה, פרנסתולצורך  עצמואת  מיגעהעשיר ש צ'ב ב"קדושת לוי"צ'ב ב"קדושת לוי"צ'ב ב"קדושת לוי"צ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדימסביר 

 במחשבהופעל  , עצמו מיגע היה לאהאדם , מןם בטעה היהך כ. את פרנסתו במתנה לו נותןהוא  העשירו, עצמואת 
מו "צדקה" כשהטעם של המן הוא , "ד"ג כזרע והמןהכוונה " וזו. בו היה, הטעם טעם בו שיהיה שחשב מהו, לבדב

 .)יב 'י הושע(" לצדקה לכם זרעו" הכתוב כמאמר), :מט סוכה(" זריעהשנקראת "
 

  " (במדבר יב' א)אשה כשית לקח כי"
היא ש, וממשכושית משמע שאשתו של משה היתה בדברי הימים " שמהכתוב דעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

כלומר וכי  "אך במשה דבר ה'כאן אהרן ומרים "הרק  אמרון לכ .ארבעים שנהבמשך ומשה משל על כוש  ,היתה מלכה
ונראה  .תגאינו בכךה ולאהלא גם בנו דבר  ?אשה מבנות ישראלת לא רצה לקחו תגאההוא הבשביל שדבר עמו הקב"ה 

 משה.על אותה מלכה שלקח אמרו זאת ש
 

 ד)במדבר יב' (" ל מועדהא מרים צאו שלשתכם אל אהרן ואל משה ואל פתאם אל' ויאמר ה"
ויראה יחד אתם משה יהיה שם ש, כי רצה "צאו שלשתכםשהקב"ה מבקש בתחילה ממשה אהרן ומרים " הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר 

אחרי שהם רק אלא הם למחול התכוון ללא הקב"ה שלאהרן ומרים כיון מצוי להם, משה יהיה גם שלכבודו, ו 'בקנאת ה
הקב"ה התכוון ש", ללא משה, היה משום ויקרא אהרן ומריםשנאמר אחר כך "ומה יתרצה להם. משה והוא  יתחננו אל

 .בפניומשה  שבחו שלאת ר לדבר בשבחו של משה, ולא רצה לומ
 

 ד)במדבר יב' (" הל מועדא מרים צאו שלשתכם אל אהרן ואל משה ואל פתאם אל' ויאמר ה"
משה והקב"ה מתכוון להעיר להם על כך? מבאר מדוע בקש הקב"ה משלשתם לצאת, הלוא רק אהרון ומרים דברו על 

ים לגילוי שכינה יאינם ראומצד עצמם,  ,הםאהרן ומרים שרמז ל" שבצעד זה רוצה הקב"ה מצד אחד למשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהה"
על אהרן  מוכן לתפילהלהיות ז למשה ורממצד שני, רוצה הקב"ה לרק באמצעות משה. ומה שהם זוכים לכך הוא 

רצונך שאתפלל מו ש"לה", כ, עתה, "רפא נא", מידת הרחמים יהושז, ל"-"אלתו ואמר כן קיצר משה בתפי. לומרים
 כן תרחם תיכף.כמו תיכף, 
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