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

 

 
  (נא " )במדבר א'מו אותו הלוים והזר הקרב יומתייורידו אותו הלוים ובחנות המשכן יק"

" הוא אותיות ה'לוים ו'הזר ה'קרב י'ומתושל המילים " "מויה'לוים ו'בחנות ה'משכן י'קראשי התיבות של המילים "
, אותיותך ובהפדהיינו  ,רשום למפרעה' שם את מצא בו נבכל מקום שש רבינו בחיימלמד אותנו  .שם ה' בסדר הפוך

וכל זה' איננו' שוה' לי' בכל "בהפוך אותיותיו ואמר את שם ה' המן הרשע  הזכירמו שכ "דת הדיןימ"מורה על הדבר 
 ,למפרע ,יםיפעמה' שם את כתוב ההלוים הזכיר  עבודתין יבענ ,כאןת הדין". גם דימעליו "תהפכה ה)אסתר ה( ו "עת

" ויחר אף ה' בעזה"כתוב שלפי ה הזועלשאירע  יפהלוים, וכ לעבודתלהורות על מדת הדין שהיא מתוחה על הזר הקרב 
דתו ימ", וידוע שהלוים" הלימהמ ,בכל פעם, תחיל. אם מסתכלים על הכתוב שלפנינו רואים שהרמז מ('בו )שמואל ב ו

 ."הלויםה "לימהמה"א של האות רמז התחיל מ ן, ולכה' אחרונה שבשםהה"א " ומרמזת לאות דת הדיןימהיא "של לוי 
  

 ' ב(בבמדבר בני ישראל" )ל דגלו באתת לבית אבתם יחנו עאיש "
. קנין החכמה א.  תאנושיהשלימות שבו חנו בני ישראל הוא על פי ארבע מדרגות בדר הדגלים " מסביר שסכלי יקרה"
בור יעל חכם עשיר ג םאי השכינה שורה כ אין"ז"ל כפי שאמרו ח .קנין העושר. ד. קנין הגבורה. ג. דותיקנין המב. 

דרם וסמ ,תוכםבהשראת השכינה צורך שבאו ל ,לוהלהדגלים , ולכן דותיראש לכל המהיא ה והענוו)נדרים לח(  " ועניו
 אלו נמצאוהמעלות וכל ארבע ה ,שתשרה עליהם השכינה ,אלו םראויישלומר לך  ,מעלתו עלאיש איש הזה, אופן ב

 שבטלא יסור "ביהודה נאמר  .תורהאור הצא יראשונה כי מהם ייסעו  ,זבולוןויששכר  יהודה", דגל מחנה יהודה. "בהם
יששכר יודעי בינה  ומבני"יששכר נאמר . בי( אלו ראשי גליות ונשיאי א"י ')בראשית מט" מיהודה ומחוקק מבין רגליו

היה מחזיק ידי זבולון ועוד ש יד( ')שופטים ה" מושכים בשבט סופר ומזבולון"זבולון נאמר בלב(  ')ד"ה א יב" לעתים
אצל . דות הטובותיש לכל המ, בעלי מידת ההכנעה והענווה שהן ראגדוראובן שמעון  ",ראובן מחנה דגל. "יששכר
שמעון שבט ומ .כי גבה רוח בוש מלהודות על האמת ,והודת העניממ נמשךש הודה ולא בוש במעשה בלההשראובן 
צדקה שנאמר  בעלהיה שגד שבט ו .בזולתםאשר ההכנעה מצויה יותר ממידת הם ש ,ענייםהסופרים והמלמדים ויצאו ה

מעלת בעלי  ,מנשה ובנימין ", אפריםמחנה אפרים דגל. "כא( ')דברים לג" עשה ומשפטיו עם ישראל 'צדקת ה"בו 
אשר לו הכח  "בכור שור" יוסףג( כי  ')תהלים פ "גבורתךאפרים ובנימין ומנשה עוררה את  לפני"ב בהם וכתוהגבורה 
 "שמנה לחמו מאשר"היו בעלי עושר שנאמר  םשלשת ,נפתליואשר  ", דןמחנה דן דגל" ".בנימין זאב יטרף"ו ,והגבורה

כג( ושבט דן עשה עגלי זהב בעבור רוב זהב  ')דברים לג'" ומלא ברכת ה רצוןנפתלי שבע "ב וכ( וכת ')בראשית מט
 ". יסעו לאחרונה"נאמר בו  ןהפחות שבכולם לכהוא קנין זה כי היה מאסף לכל המחנות  ןכל וע .שהושפע להם

 

 (במדבר ב' ו)" וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות"

" ולא "ופקדיהם" כמו שנאמר אצל שאר השבטים כדי ופקדיו"אמר נ יששכר וזבולון" הקדוש שאצל אלשיךאומר ה"
בפני עצמו הוא יחיד שכל אחד למרות , תחויבהיתה מ שאחדות שניהםשהיתה ביניהם.  יתירההאחדות על הלהורות 

ובצל החכמה כמו שנאמר ", אותו מפרנסהיה עוסק בתורה וזבולון היה ודע שיששכר יתחברו זה עם זה. כשהעד , ונפרד
 הלת ז' יב(" )קבצל הכסף

 
 

 812 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 בנימין בת גורג'יה ז"לחביבה                        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        נלב"ע יג' אדר ב' תשס"ה

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 19:10 19:17 19:01 כניסה 

 20:23 20:22 20:19 יציאה

 20:56 20:52 20:55 ר"ת

 

 "מדברבפרשת "
 "והיה מספר": הפטרה

 בפ"תש אייר 'זכ

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:  ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

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

 

 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 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
  מסעוד בן חמו בר פרלה ז"ל נלב"ע ג' סיון         לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"ב

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (ב 'א במדבר" )ישראל עדת בני ראש כל שאו את"
ישא פרעה את ראשך ו שכתוב "כמ .יעלו לגדולה ,שאם יזכו מז כאן למשהורהכתוב  הרמב"ןלפי  ,"שאו את ראש"
ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך "ב וכתש וכמ .לםוימותו כ ,, ואם לא יזכו" )בראשית מ' יג(והשיבך על כנך

ולרעים היא  טובהל תתפרשלטובים היא מ .ונהופי הכ"שאו" מתפרשת להלשון רואים ש. " )בראשית מ' יט(על עץ
וה' הכתוב "כרון והשגחה על דבר, כלשון יזכלומר  ,"פקידה"של ין יענהוא ב "תפקדו אותם. ופירוש "הלרע תתפרשמ

 " מפני ששמירתו והשגחתו עליו. "פקדוןבעניין של , וגם " )בראשית כא' א(פקד את שרה כאשר אמר
 

 (במדבר א' ב" )כל זכר לגולגלותם"

שכאשר אמקר הקב"ה למשה  "כי תשא"מה שביאר בתחילת פרשת על פי את הפסוק  רבינו החיד"א מבאר ב"פני דוד"
שקול כי ידוע שכל אחד מישראל ש מנות אותם,מה לא ידע כיצד ל( שמות ל' יב"כי תשא את ראש בני ישראל" )

וזה מה שרמוז כאן בפסוק יכות. מות ולא באלו הקב"ה שהמניה צריכה להיות בכ השיב .אנשים כמהו כמו באיכות
 כמה אנשים.כמו כל אחד שקול למרות שבאיכותו, אחד, נחשב  כל גוף "לגולגלותם"

 

 א' מט(במדבר ) "לא תפקוד את מטה לוי אך"
הלוים  ,לכאורהו "ישראל בנישאו את ראש כל עדת "אף על פי שאמרתי " שכוונת הכתוב היא לומר שוספורונר ה"אמב

 לא"בשלושה דברים: א.  משאר עם ישראל נבדליםמכל מקום הם , להיות נמניםם העדת ישראל וצריכים גם  כללהם ב
", שכאשר ראשם לא תשא ואת, "שאר העם מספרכמו שהיה  "מעלהוה עשרים שנמבן "ם לא יהיה מספר ", שלאתפקוד
יהיו נבדלים , שהלוים א' נ(במדבר ) "הפקד אתהו. ב. "סכום שבט לויאת בו  סיכנת לאכל פקודי השבטים את תסכם 

יהיו נבדלים , שהלוים ()א' נג "יחנו סביב והלוים. ג. "תהיה פקודת הקודשלהם רק  כי ,ין הפקידותימשאר העם בענ
 ".איש על דגלו"יחנו העם שאר ו ,בלבד יחנו סביב למשכן שהם ,משאר העם בחנייתם

 

 (א ')במדבר גואלה תולדות אהרון ומשה ביום דבר ה' את משה במדבר סיני" "

" אך בפועל הכתוב לא מונה את תולדות משה אהרן ומשה תולדתשהכתוב אומר "אלה " הקדוש אור החייםה"מבאר 
עבורם וא התפלל כיון שהעל משה ים כתולדות חשבנבני אהרן לנו שלומר וזאת כדי , בלבד תולדות אהרןאלא מונה את 

ז"ל חואמרו כלומר להמית את כל בניו כ(  ')דברים ט" ובאהרן התאנף ה' להשמידווהם נשארו בחיים. כיון שכתוב "
, ה' את משה בהר סיני"ביום דבר " הכתוב אומרמה שאלעזר ואיתמר, ואת  ללהצישל משה שהועילה תפלתו במדרש 

דיבר אור העובדה שה' לששהוא  ,סיבת קבלת תפלתוגם את לל בזה ותפלל עליהם, וכה שהמזמן בא ללמדנו באיזה 
 . התורה בקבלתציר נאמן לה' משה אליו בהר סיני, נעשה 

 

 לט(ג' במדבר ) "אשר פקד משה ואהרןכל פקודי הלוים "
 (רש"י" )נקוד על ואהרן לומר שלא היה במנין הלוים"

לת יב בתחוכתומה ששבטים הלמשה ולאהרן כמו במנין שאר למנות את הלוים היה ציווי ה" שאמנם פנים יפותמבאר ה"
ם ישהיו ראויהיה לצורך חלוקת הארץ, ישראל מנין שהרי  ."נוגע בדבר"אהרן היה שלבד, היינו משום בהציווי למשה 

מנין הבכורים שנפדו היה כדי לדעת את  ,בארץונחלה שלא נטלו חלק  ,שבט לויהצורך במנין ואילו  .מידאליה יכנס הל
ואם היה מנין הלוים יותר היה  ,שקלים לאהרן ולבניו חמש תתהעודפים על פדויי הלוים היו צריכים לש, וכיון םבה

אף  ,לא הזכיר הכתוב את אהרן ןלכוהיה נוגע במנין הלוים אהרון רים, נמצא שהפסד לאהרן מפדיון הכסף של הבכו
 . בדברשלא היה נוגע  ,י משהל ידעתברר , עיקר המנין הבשעת המניןם משה היה עאהרון שעל פי 

 

 (מז" )במדבר ג' שקליםחמשת חמשת  ולקחת"
". אך נשאלת השאלה, לדורותגם "בחמש שקלים הוא הבכורות פדיון " שעניין דעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"

כל ? ומתורץ שישראלשל הבכורות פודים את הנולדים מכאן ולהבא כמו שהלוים מדוע לא פודים גם את בכורות 
רק נולדים אפשר לומר שהם  אי ,בכורות של ישראלה אבלשפדו, אלו הלוים הממכאן ולהבא הם הלוים הנולדים 

צוה  לפיכך ם,ידועי םאינשנפדו הבכורות ואותם הנולדים מ ,שלא נפדו ישראלמכל שנפדו אלא הם נולדים הבכורות מ
 .כל הבכורות שנולדו מכאן ולהבאאת הקב"ה לפדות 

 

 (כד' )במדבר  "ומתו את הקדש כבלע"
 אתמפרקים כיון שכאשר , (איכה ב' ב" )בלע ה' ולא חמל"לשון ע" הוא לשמשמעות הכתוב "כב "חזקוני"מבאר ה

באנשי בית שמש בספר שמואל, וכן  נואשמצכמו  .ימותוהם  ,עיניהם ממנואת יזונו הם אם  ,המשכן והארון נגלה
וכלה אהרן ובניו ... ובניו אהרןובא "ב ושהרי כתאת הארון,  לפרק םבשעה שהכהנים באי םמתרחקיהם שמשמע 
אהרן ובניו ושמו אותם איש  יבאואז ו ,קרשיואת לפרק  "קדש הקדשיםגשתם אל בני קהת ב יבואוואחרי כן ... לכסות

 ". יבאו לראות ולא"לאלתר לכן כתוב  .משאואיש על עבודתו ועל 
 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו

 

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

 רפואת כל חולי עמו ישראלל
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