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

 

 
 כג' ב(ויקרא " )ואמרת אליהם מועדי ה' דבר אל בני ישראל"

או  ויקרא כא' א(" )בני אהרן יוחד הדיבור לכהנים, "אמור אל הכהניםדמים וקאמרים הממרות שבשל הרמב"ןמבאר 
 וההסבר הוא  ,, "דבר אל בני ישראל"כאן הכתוב פונה אל כל בני ישראל (ויקרא כב' בואל בניו" ) אהרן"דבר אל 

אלא אמר אהרן ובניו את כן לא הזכיר בפרשה הזאת ל, יותר מאשר לישראלעסק  בהםהנים ואין לכן המועדות יבעניש
בפרשה של המועדות קרבנות המוספים את פרש ון שהכתוב לא מתכוון לרק "בני ישראל" שיכלול את כולם כאחד, כי

רמז הכתוב על . אמנם קרבנותם של מיהוא משום שהם יהמועדים כאן בתורת כהנים הכתוב את זכיר ומה שמהזאת. 
ראו אותם מקראי קדש אלה מועדי ה' אשר תק" אמרעוד , ו(ויקרא כג' ח) "והקרבתם אשה לה'" הקרבנות באמרו

שלא רצה כיון  המוספיםאת אריך לבאר מלא הכתוב בל א לז( ויקרא כג')" להקריב אשה לה' עולה ומנחה זבח ונסכים
 .במדברקרבנות אלו בהיותם שינהגו 

 

 כג' ג(ויקרא " )שבת היא לה' בכל מושבתיכם"

ששת ימים תעבד "כות הפסוקים ימסמהצדוקים שלומדים בא לשלול את " שהפסוק שלפנינו משך חכמהמבאר ה"
שאין בשביעית אבל  ,יש מצות שבת חריש וקצירשבזמן שיש " תשבות חריש ובקצירב"-" לוביום השביעי תשבת

אם כן , פי הלימוד הזה של הצדוקים. ללשמיטהוזו הסיבה שנסמכה מצות השבת  שבתהמצות את אין  ,חריש וקציר
"שבת הכתוב אמר כן ל. שבתמצות יש שאין מצות שביעית לארץ ץ חובאבל שבת, מצות בשביעית בארץ ישראל אין 
בארץ ת השבת גם נוהגך , כ"ש וקצירחרייש "שם כיון שבחו"ל, שכמו שמצות שבת נוהגת היא לה' בכל מושבותיכם", 

 . שבה אין "חריש וקציר" עקב השמיטהישראל 
 

 (ד' יכויקרא )" בן אשה ישראלית ויצא"

, היה לכאורהראוי שאירע להם במדבר, עם המקלל, המעשה הזה , מדוע הוצרך הכתוב לספר את כל רבינו בחיישואל 
להיו ונשא -איש כי יקלל א"שאת הדין לישראל ודיע די היה  להכלל,  לגלותוולא ין יהענאת להסתיר ד ה', משום כבו

שתי ומתרץ שיש לכתוב . 'על ברכת ה םמוזהריגם בני נח ש ון, כי"ונוקב שם ה' מות יומתולכולם את הדין" , "חטאו
 בסיפור המעשה.  תועליות

 .ואמופגום מצד אביו הוא קר תולדתו יבעכן אם אלא שאין אחד מישראל נכשל בחטא עצום כזה  להודיע, אחת
השם, שהרי המקלל את  "ברך"ייב האדם לנה עצומה בברכות, וכיצד יתחיקר גדול ופיר לנו ערתבממכאן , הייוהשנ
, (ויקרא כד' יא) "ויקב בן האשה הישראלית את ה' ויקלל"אמר נשואחר כך קללו,  ,את ה' באותיותיו פירשלה יבתח

 ,כשהוא מברך את ה' ,צריך המברךש ,ין הברכה והשכרילענ ,כנגדומכאן לומדים גם  .תועונש מתחייב על זה הו
יברך את ה' ויזכירנו  ךכר אחרק במחשבתו, ו םבהן ובמה שהן מורות ולכו ,שיתבונן תחלה בלבו בפירוש אותיות ה'

" להי המלך ואברכה שמך לעולם ועד-א ארוממך" כתובמה ,שלם ויחיה חיי עד. זכר לדברובפיו, ועם זה יקבל שכרו מ
 לעולםחז"ל "ין שאמרו י, כענ"ואברכהר כך "ואח ,תחלה במחשבתי ובכוונת הלב "ארוממךכלומר ", (' א)תהלים קמה

 (ברכות ח." )יתפלל ר כךיכנס אדם שעור שני פתחים ואח
 

 809 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון 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
 18:55 19:02 18:47 כניסה 

 20:06 20:06 20:03 יציאה

 20:41 20:38 20:41 ר"ת

 

 "אמורפרשת "
 "הכהנים הלויםו": הפטרה
 בפ"תש אייר 'ו

 

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

 מדרשתע"י  אורלצא יו

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

 ladaat.net/gilionot.php  ,alonolam.com  ,gilyoneishabbos.com/archives/vayizra-yitzchok.html  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 

 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

 יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב   אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א

 יזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"באלו

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 ב(ויקרא כא' )" כי אם לשארו"
טמא כהן יישהראוי " הקדוש שהתורה מפרטת למי מותר לכהן להיטמא, כי לכאורה היינו אומרים שאלשיךאומר ה"

שני נחשבים אחד, אמנם הם אדם עם נפש בת זוגו הכי נפש ית ביניהם, נפשה הקרבהשהיא כגופו מצד כיון לאשתו רק 
היו לבשר אחד" ודבק באשתו ואת אמו על כן יעזוב איש את אביו ו"אמר הכתוב ה שאחת. וזה מהם בנפש אך גופים 

אמר אשה פרדת האחד, לכן בהוף היו נפש אחת וגהם להורות ש דו פרצופים,הם נבראו לה יתחב. כי )בראשית ב' כד(
שהבהרנו  אחר ,כן". אם כי מאיש לוקחה זאת"כג(, שהוא שם נגזר מאיש, בראשית כד' )" לזאת יקרא אשה" הכתוב

על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו מובן מה שכתוב "יותר קרבה עם אשתו מאשר יש לו עם אביו ואמו, יש לאדם ש
שיולידו בין שניהם בנים שבהם יהיו שניהם לבשר  ",לבשר אחד"אשר הם נפש אחת, והיו גם כן ב ."באשתוודבק 

 בין שניהםנעשה מהבן של גוף בשר ש(, נמצא :)קדושין ל "שלשה שותפין באדם"אחד, כי 
 

 (ו 'כא" )ויקרא להיהם-קדשים יהיו לא"
שמתקדש שם הגורם לכך בכל עניין  פרישות מאנשים לשם ה'היא  זוקדושה ש הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"מבאר 

שלא יהיו מובדלים מאנשים ו ,דות טובות ובצניעות וכדומהיהיינו שיהיו מצוינים במד. שנוהגים כךל ידי זה שמים ע
 וה והתרברבות. וגאדרך זה אלא  איןכי  ,שאין בזה קידוש שם שמיםים בדבר

 

  )ויקרא כג' לט( "בחמשה עשר יום אך"
אחר שהזכיר " שספורנוה"מתרץ ידוע שהמילה "אך" באה למעט, ונשאלת השאלה מה באה המילה "אך" למעט כאן? 

אלה מועדי ה' הכתוב " אמרמף כקרבן מוס וטעוניםשכולם מקראי קדש  ,המועדיםשייך לכל שאת הדברים הכללים 
שחג הסכות נבדל משאר הכתוב הודיע  "יוםאמר אך בחמשה עשר ... מקראי קדש להקריב אשה אותםאשר תקראו 

ימי השבוע שאר ב כןשאין  המ "וביום השמיני שבתוןהכתוב " אמרמכ "מקרא קדשהוא "שלו  השמיני, א. המועדים
 דירהטעון שנוי זה החג הבמה ש. ב. לא השמיניהוא קודש השביעי וכן בחדשים ובשנים שבהם  .ובימי חג המצות

 ."ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר"כאמרו  מיניםטעון נענוע ארבע חג זה ש". ג. בסכות תשבו"כאמרו 
 

 " )ויקרא כג' מב(בסוכות תשבו שבעת ימים"

כות: א. מדוע ציוה ה' לעשות זכר לענני כבוד בחג הסוכות מספר שאלות לחג הסו רבינו החיד"א שואל ב"ראש דוד"
ה׳ שומר את ולא ציוה גם לעשות זכר לבאר והמן שגם הם היו מתנות של ה' לבני ישראל במדבר? ב. הכתוב אומר "

חוץ במדבר מהערב רב היה  דועהתורה מצוה בכמה מקומות לשמור על הגר ולכבדו, אם כך, מו " )תהלים קו' ט(גרים
מצטער פטור מן ? ג. אמרו חז"ל ש"הם יזכו לשבת תחת ענני כבודודאג שגם  עליהם סלא ח" מדוע כבודהי לעננ

 המצוות, מדוע?בשאר  סוכה מה שאין כןמצות וקא בוה דזמצטער פטור ש זההדין שה)סוכה כו.(, ומשמע " הסוכה
בזכות זה יצאו ישראל ממצרים לפני , ולמקום" ישראל שנקראו בנים חביביםעל פי הידוע ש" רבינו החיד"אומתרץ 

לנו דין  הלו הייאכיון ש .הקץהזמן ולהקדים את חשבון להשלים את קושי השעבוד הזמן, כיון שהקב"ה החשיב את 
ר מה שיותכל אז בנים , ורק מהיותנו השעבוד, הרי שלא היינו יוצאים לפני תום ארבע מאות השנה עקב קושי עבדים

לעדת לכן יצאו לפי תום ארבע מאות השנה. ויסוד זה הוא יתרון הבאות, ובמקום השנים כעבודה  השעבוד נחשב הואמ
 ,אב שמחל על כבודוומעמיד אותם כך שלמרות שהם חוטאים הקב"ה מקבל את תשובתם ומוחל להם כיון ש"ישראל, 

תכף כשיצאו ולכן  ברם את הדרצה האב לפרסוישראל בחסד עליון,  שרש גדול ועצום לזרעהוא . ודבר זה "כבודו מחול
הולך לפניהם יומם בעמוד  'וה"לכו לאורו, ה, וכל העם כבודעננו והקיפם בשבע ענני הם את פרש עליהוא  ממצרים

כל הכבוד את עשה להם  ם, ומתוקף חיבתלמקום ישראל הם בניםכדי להורות ש , וכל זה" )שמות יג' כא(ענן לנחותם
מזה בשרביטו של מלך, ו םואין משתמשישל הקב"ה,  ותיו וכלי הקדשהן נוראשכבוד הענני מ ודלומדים עו. הזה

ישראל ש םלמדי כבוד אנוהמענני שוצא יכלו כדאי להם,  וכל העולם "ישראל שנקראים בנים םחביביים לומר ש"מוכרח
רים על פי דין יצאו ממצהם בנים, ום שלולהודיע לכזאת הקב"ה ליציאת מצרים פרסם  , ולכן תכף"ל חי-בני אהם "

 זה שישראל בניםהין יענהומאחר ש הארץ לפי מלאת ת״ל שנה. מן וחשבון ועלבתוקף השעבוד בא לפני הזמן כיון ש
כבוד הזכר לענני כסוכה המצות על סימן ודבר קבוע וציונו הקב"ה עשה  לכן ,למקום הוא שרש גדול ליציאת מצרים

מצטער פטור מדוע המסביר  וזה ולתעודה. הימני לתורההוא יסוד ועמוד ון שבנים, כישל לנו דין  ישששבאו לפרסם 
, אם כן דין הוא למקום תפרסם שאנו בניםזכותם השב ,כבודהמשום ענני הוא ה הסוכ כל עצם מצותש כיוןשמהסוכה, 

והדבר ם מכל מיני צער, אות ם ומרחיקאות פוטרהוא  מצטעריםהבנים בדבר ששכרחם אב על בנים,  ,פטור מצטערשה
כבוד ה זכר לענניים שועלמה שלשמור ולעשות, וזהו הטעם  חייבהוא הוא מצטער פילו שאש ,ות אחרותובמצ כןנו אי

בצל  והטעם שהערב רב לא חס. וזהו גם לורך גדוא צוהלמקום,  שאנו בנים ,ין זהיענשלמן ולבאר, יען עושים זכר ולא 
ד וכבהענני של המלך, והר מ ובשרביט שאים להשתמשאינם רהם ם שומש ו, אלמקום יםנד, כי הם אינם בוכבהענני 

שי ון בקושנשלם החשב ,משפט ות כי כל דרכיובחצי הזמן, וחפץ ה׳ להרא ממצרים וישראל שיצאכנכון שכח וה
  ישראל. לצארק זה שייך וחביבים,  םשהם בני תורולההכבוד כדי זוהר ענני בהקיפם ו וחיבתאת פרסם  ד, ולכןוהשעב
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