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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

 

 
 )במדבר יג' ב( "שלח לך אנשים"

  אם תרצה שלח" )רש"י( אני איני מצווה לך דעתך"ל
האנשים היו שונאים את במדרש שז"ל " הקב"ה מדגיש שישלח "אנשים" דהיינו גברים כיון שאמרו חכלי יקרלפי ה"
תנה "הארץ ואמרו  מחבבותהנשים היו אילו ד( ו ')במדבר יד "נתנה ראש ונשובה מצרימה"מרו עד כדי כך שאהארץ 

יה יותר טוב הי ,שאני רואה בעתידולפי מה לפי דעתי "למשה הקב"ה כאן מר ואיכול כבד( ו 'כז במדבר) "לנו אחזה
הם שאתה סבור ש ,לדעתך ,אבל לךשל הארץ,  בגנותה נהספרתלא שהן  וןכי ,המחבבות את הארץ ,לשלוח נשים

אבל לדעתי  ",אנשים" ,לדעתך ",שלח לךמה שאמר " וזה .תשלח אנשים ,ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם ,כשרים
 . נשים לשלוחהיה יותר טוב 

 

 (ט" )במדבר יד' עם הארץ תיראו את ואתם אל בה' אל תמרודו אך"
'. כעין בה הרי הוא כמורד', ישועת הסומך על ואינו  ,אדםני שמי שפוחד מבשכאן מלמדנו הכתוב  רבינו בחייאומר 

 היאבשר ודם יצור חרד מהאדם החרדה שכלומר (, ' כה)משלי כט" חרדת אדם יתן מוקש"אמר שלמה המלך זה 
מי את ותיראי "שאמר הנביא כמו הקב"ה, ת ישכח אלכך שהאדם יגורמת שגם נפשו, היא במכשול ומוקש גורמת לו לה

 (יב )ישעיה נא " ה' עושך ותשכחמאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן 
 

 יד' ט(במדבר " )לחמנו הם כי"

על פי השאלה מדוע ברא , "לחם"בלשון כינו את יושבי ארץ המרגלים שלכך טעם מבאר את ההקדוש " אור החייםה"
לברא את קב"ה היה ההרי יכול ש על מנת להתקיים? היאוכל ושתהם צריכים שהקב"ה את בעלי החיים באופן כזה 

 , ואם ככה היה עושהזהו מזונהמין בריה ששואפת רוח ותארו לעצמכם , ומשקה לא מאכלל יתקיימוכך שחיים הבעלי 
ך צורהמהנגרמים ה מעשים בלתי הגונים הרבגם היו נמנעים מומצות, בתורה ובק ום לעסייוישראל פנבני , היו הקב"ה

במיני  ותתלוי ןאשר רוב ,ותוישראל בתרי"ג מצאת לזכות  קב"הרצה ה. תשובת ה"אור החיים" היא שכלכלהבמחיה וב
ל פי הקבלה, . תרוץ נוסף, עשמיטה, ובזריעה, בחרישה, וקצירההמצות ב, חלהבמעשרות, ותרומות במאכל ומשתה, 

באמצעות המאכלים, והבירור הוא , הקדושה ותל ניצוצש בירורדהיינו , "מעלין בקודשהוא " הנבראיםתפקיד  עיקרש
כל נברא יש ניצוץ קדוש, ואפילו בנבראים בלתי טהורים, שבז"ל חאמרו . ועם ה' "לחםים "קראנניצוצי הקדושה לכן ו
הוא דבר המעמיד שזולתו לא יתקיים וחלק חיוני שהוא בחינת הטוב, בכולם יש , תרא אחראאנשים רשעים, וגם בס וא

מינה כאבן את ך ולמשהוא בחינת הקדושה . וטבע ויאבד כל הבנין יתבטלפרד ניצוץ החיוני ממקומו יכל דבר, ובה
 פי ועל". יהיב ביה עיניה ונעשה גל של עצמות"( .ז"ל )שבת לדו חאמרה שלהבין מניתן , ובזה )מגנט( השואבת
סר אם תרצה להבין מהו ה"לחם" התשובה היא ", ו"כי לחמנו הם... אל תיראוהללו ניתן להבין את הכתוב "הדברים 

כללות ה של בחינהשהוא  "וה' אתנו"כבר הוסר מעליהם, ועוד  , הוא ניצוץ המחיה אותםכוונה היא לוה, "צלם מעליהם
בדים כלם יחד, ומעתה אין מקום לירא מהם ואהמחיים אותם ו ותניצוצהנעשה כאבן השואבת לכל הוא הקדושה, ובזה 

 ". אל תיראוםלכן, "
 

 816 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
 19:20 19:27 19:11 כניסה 

 20:34 20:32 20:30 יציאה
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 "שלח לךפרשת "
 "וישלח יהושע": הפטרה
 בפ"תש סיון 'טי

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:  ?שלך "ללתיבת הדואת העלון ישירות א 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
  יט' אדר א' תשפ"ב לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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  (כב" )במדבר יג' עד חברון ויבאויעלו בנגב "
  רש"י(" )כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם"

עליו רחמים כמו שעשה  בקשלא משה שהוא משום אבות השתטח על קברי לההלך כלב שהטעם ש "חזקונימבאר ה"
התפלל שמשה  (טז" )במדבר יג' בן נון יהושעמשה להושע  ויקרא"כמו שאמרו חז"ל במדרש על הפסוק על יהושע. 

 . ה יושיעך מעצת מרגלים-י עליו
 

  יד' ח(במדבר ) "חפץ בנו ה' אם"

להיך -ארץ אשר ה' אשנאמר "ו מכ ,בנו ה' שיחפוץבתנאי אבל זה  ה עד מאדטובהארץ היא אמנם " שספורנומציין ה"
פך יה" הוא האותנו אל הארץ הזאת והביא"ומה שאמרו . (יג-דברים יא' יב) "שמוע תשמעו אםוהיה ... דורש אותה

ידמו כאבן עד " אמרמו שנלקראתנו כלל כלא יתקוממו ון כי ",לא נוכל לעלות אל העם" באמרםמה שהעידו חברינו מ
. ישראל עםכניסת לא עשו שום גדר ושום הכנה למנוע את  הארץ יושבישהיה ך אכן וכ (טו' טזשמות " )'היעבור עמך 

וכל הארץ באו ביער ויהי " ביעריםשנאמר כמו  ,אדמה עובדיעבודת  אלל ,עצמה, מצד אשר הוא זבת חלב ודבש רץא"
 . איזה דופי באוירהבארץ או דבר המעיד שאין  (שמואל א יד' כה" )דבש על פני השדה

 

 יא( 'ידבמדבר )" אכנו בדבר ואורישנו"
הבטיח כיון שהקב"ה כוונה היא ש, וה"ירושה"לשון מ "ואורישנו"פרש מ" פנים יפותה" ,דברי התרגוםלבניגוד 

אנכי אנכי הוא מנחמכם מי את ותראי מאנוש אמר הנביא "שו , וכמדבריואת לא ישנה הארץ הוא ירושת ישראל את ל
בהם,  לגלו הנשמותגתשי ,יראו בנחמות ציון ,שמתו בגלותאלו שאף אותם שהכוונה היא , (יב 'ישעיהו נא" )ימות

כאן מר ושאמה , וזה "אנכי מנחמכםל כן נאמר "עות כיון שהנשמות יהיו נגאלכל מקום מ ,בגלות מתף הגושלמרות ש
 ,רץ ישראלבירושת אתזכה , כי הנשמה בלבד הכאהבגדר של  זה, ימית אותם בדברהכתוב שלצמרות שהקב"ה 

ואעשה אותך לגוי " אמרשהו , וזםהם בעצמם נכנסישהרי  ישראל, רץלא לגלו כולם בזרעך, וכיון שזרעך יכנסגתשי
 ך. לגלו בזרעגתמנשמתם שיהוא  "ממנו"ש פירוש, "גדול ועצום ממנו

 

 (חיד' יבמדבר )" חסד נשא עון ופשע ארך אפים ורב 'ה"

 מר לו:א 'אפים ארך' ה' וכותב יושב שהיה ה"להקב משה מצאו למרום משה כשעלה .ולרשעים לצדיקים ,אפים ארך' ה"
 כשחטאו .לדבר צריך שאתה חייך :ה"הקב לו אמר .יאבדו רשעים :לו אמר ,לרשעים אף :ה"הקב לו אמר ?לצדיקים

 והלא :לו אמר ?לצדיקים לי אמרת והלא :ה"הקב לו אמר '.אפים ארך'ב לפניו משה התפלל ,ובמרגלים בעגל ישראל
  (רש"י. )לרשעים אף לי אמרת

שנמנו לאחר חטא העגל ואומר הרחמים  תטא המרגלים ביחס לשלוש עשרה מידומשווה את תפילת משה על ח הרמב"ן
היו ואמת הדת יבמון שהמרגלים חטאו לא הזכיר "אמת", כיאבל חסד"  ורב"ארך אפים את דות יהזכיר במשמשה 
תפלל התכוון להלא שמזכירה את זכות האבות כיון שמשה "נוצר חסד לאלפים",  האת המידולא הזכיר משה  חייבים.

הם ירשוה, שהארץ ניתנה לאבות ומיון יעקב כיצחק ו, אברהםאת ולא הזכיר בתפילה הזאת אבות הזכות עלת להפ
מאד, והיאך יאמר "אשר נשבעת  בהאשר האבות היו בוחרים  ,באבותם ולא היו חפצים במתנה שלהם ורדממרגלים וה

את לא הזכיר משה ? במתנה זוננו מעוניינים וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם" )שמות לב יג( והם אומרים אי... להם בך
רחום "משה את מידת לא הזכיר ומה שלא  .מזידים ופושעיםהיו  אאלהמרגלים לא היו שוגגים שכיון ", ה"וחטאמידת 

שלא ימיתם  ,ביקש רק אריכות אפיםל לעולם, לכן ועליהם ולא ימח ההדין מתוחכיון שהוא ידע שמידת וחנון", אולי 
 סלחתיאריכות אפים אמר לו "היה רק בקש עתה מה ששכיון שימותו במגפה, ואו כצאן במדבר  ישחטםולא  ,כאיש אחד

נם ועוה ימחלא ם מנמר שאבא לו ",עון אבות פוקד" הזכיר. ומה שהיה להם ארך אפים ורב חסדישכלומר " כדבריך
כי , ליל תשעה באב, הזה בלילהומזה היתה הגזרה לקבוע להם בכיה לדורות  ,אבות על בניהםהעון את יפקוד אבל ה' 

 . נם על זרעםועואת פקד ה' 
 

 (לח 'במדבר טו" )ועשו להם ציצית"
 (רש"י) "ג"תרי הרי קשרים וחמשה חוטים ושמונה מאות שש ציצית של הגימטרי מנין"

 שושללרמוז כדי בפרשה הוזכרה המילה "ציצית" שלוש פעמים ש "ציצית"ערך  "דבש לפיב"יד"א רבינו החאומר 
הפעם מה ש, ו"מעשהד "גפעם שלישית כנו "בורידכנגד " שנייהפעם  "מחשבה"כנגד ת חפעם א עמים תרי״גפ

 המעשה, והמחשבה והדבור הם תלויות עד לפי רובהוא ל הכ, הוא משום שהיא כנגד המעשה ,שלישית, ההאחרונה
ם לקייהוא יכול  לימודעל הרומז ' הלהעל ידי הרי ש, ןלקיימ לא באו לידויש מצוות ששאם  'באות לאת המעשה. ורמז ז
( ז' לזויקרא ) "ולאשם ולחטאת למנחה חז"ל על הפסוק "זאת התורה לעולהשאמרו מה ה, על דרך את אותה המצו

 מנחות קי.() "ואשם חטאת מנחה עולה הקריב כאילו בתורה העוסק כל"ש
 
 

 :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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