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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

 

 
 " )במדבר כה' יד(אל משה לאמרה' וידבר "

לכן "הוא אומר בהמשך לישראל, הרי  "לאמרכוונתה היא "שאם כיון . " היא מיותרתלאמרלכאורה, נראה שהמילה "
" אלשיך. אם כן מה כוונת הכתוב "לאמר"? להבנת הכתוב מקדים ה"מר לישראלצריך לו, שהוא "אמור לבני ישראל

הכי קאמר אני אמרתי  )מדוע קראו לוי?( והלא כהן הוא הלא אהרן אחיך הלוי )שמות ד יד("שתי הקדמות מהמדרש. 
היית הראוי להיות הקב"ה למשה, אתה מר ואלומר, כ] )זבחים קב א( "כהן ואתה לוי הואעכשיו  ,אתה כהן והוא לוי

 אמרנעוד [. הכהןיהיה אהרן , אתה תהיה הלוי והדבר נהפך ,שליחותהלקבל את בך וריעל ידי סאבל כהן ואהרן לוי. 
עמוד אתה באחד  ,בון העולמים בבקשה מכסא כבודךיאמר משה ר .אף וחמה נשתיירו"העגל, חטא ין יענבמדרש ב

ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד '( ואני אעמוד בחמה שנאמר ' ז)תהלים ז' קומה ה' באפך' מרשנא ,ואני באחד
 מה". כלומר הקב"ה ביטל את ה"אף" ומשה ביטל את ה"ח( כג קו תהלים)' בפרץ לפניו להשיב חמתו

כהונת "פנחס שאני נותן ללהודיע הולך " הקדוש שכביכול אומר הקב"ה לעצמו, הנה אני אלשיךלפי זה מסביר ה"
הלא ', יכול הוא לומר לעצמו, כי זאת יתחמץ בשומעוברור לי שלבו של משה על אשר השיב חמתי מהשחית. ו "עולם

לה ישמתח ,כהן. ואניהוא התמנה למה חאת ה השיבזה שולא היתה הכהונה ראויה אליו, ועל ידי  ,יה בן כהןפנחס לא ה
פי שמעיד עגל. כשל הקב"ה לאחר חטא הי את חמתו תהשבזה שהיתה הכהונה ראויה אלי, למה לא נתכהנתי על ידי 

חר כך וא, תחילה את משההקב"ה מפייס לכן ? "לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחיתהכתוב "
נוגע ש, היות "לאמר"ראוי  "אל משה"מה ש ",וידבר ה'הכתוב: " אומרמה ש . וזהשל פנחס ענין הכהונהאת ו ל ודיעמ

כהן. מחשיב אותו . כלומר, כי "כהן"אני קורא אותו בן  "פנחס בן אלעזר"דעתו. והוא את להפיס כדי הוא ואליו הדבר 
על בני פועלת זה היה יותר. כי עתה כבר היתה אצל פנחס חמתי מהשחית, את גם אתה השבת ת ששלמרו והטעם הוא

, כי מעליהם ממש השיבה. "מעל בני ישראל" מה שנאמר כבר מתו עשרים וארבעה אלף איש. וזהשישראל הפורענות, 
 ל. ומה לפעעדיין לא החלה החואילו אצלך 

 

 כח' ב(במדבר ) "קרבני לחמי לאשי את"
על כל קרבנך "ב, וכתש ,מלחאת הלרבות  "את"דם, הכוונה היא ל "קרבני" .הפשטמבאר את הפסוק על דרך  רבינו בחיי

 "לחמי" .שהקרבן נקרא לחםכיון  ,במלח "המוציאשל "לחם את ה םטובליזו הסיבה ש ,(' יג)ויקרא ב "תקריב מלח
, הקרבן הנים לוים וישראלים עומדים על גביושיהיו כ "תשמרו"מזבח, העל שאש ה לע םתניינש "לאשי", םאמוריהאלו 

לומר שלא יקדים הכתוב בא ו, התמידקרבנות כלומר בכל יום ויום הוא מועד  "במועדו" ."מעמדותאת ה"מכאן תקנו 
פילו א "במועדו"מהכתוב למדו חז"ל עוד  ."עולת הערב" יאחרקרבן ום שולא יאחר  ,"עולת הבקר"קודם שום קרבן 

 . ואפילו בטומאה ,בשבת
 

 לה'" )במדבר כח' ח( הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחוח כמנחת"

 מכל, עולת הבקראת יום העשית  שכבראף על פי " היא שהבקר וכנסכו כמנחת" שכוונת הכתוב "ספורנומבאר ה"
 . ריח ניחוחל שניקרבן ההיה גם הצריך שימקום 

 820 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
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 "פנחספרשת "
 "ויד ה' היתה": הפטרה

 בפ"תש תמוז 'זי

 

 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 באתריםניתן להורדה העלון 

 

 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

 לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"ב 
  אריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע יז' תמוז

 תנצב"ה

 
                       

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (טוכה'  " )במדברהאשה המוכה ושם"
היה על מנת " שכל הטעם שנכתב שמם של זמרי בן סלוא ושל כזבי בת צור מבעלי התוספות דעת זקניםמובא ב"

 להבטחתופנחס הוצרך , ולכן גם לא נמנע פנחס מלהרגםף על פי כן ואוחשובים גדולים אנשים אלו היו ש נולהודיע
והרג אותם, שהיה צריך מלכים נלחם בלאחר ש ,אברהםאצל נו אמצכמו ש , "הנני נותן לו את בריתי שלום","ההקבשל 

 (בראשית טו' א)אנכי מגן לך"  אל תירא אברם"שאמר לו את הבטחתו של הקב"ה, 
 

 (ה' יזכ" )במדבר ר את המדינים והכיתם אותםרוצ"

 (ה' יחכ)במדבר  "צוררים הם לכם כי"

", הכיתם אותםאחר כך נאמר "וו "צרור את המדיניםשאינו מוסבר, מצד אחד נאמר "בפסוק כפל לשון לכאורה, יש 
לכאורה צריך היה  "להרגו השכםהבא להרגך במדרש "ז"ל מכאן למדו ח "?והכיתםבין "ל "צרור"בין ההבדל מה וכי 

 וןצריך ביאור כי "צוררים"לשון . גם הינים התחילו בקלקלהישהרי המד " במקום "השכם להרגו"רב להרגוהעלומר "
 שבלבבםמה " שנאמר "צוררים" כיון שהקב"ה ידע את כלי יקרמבאר ה" ".צוררים לכם"עדיין הם שהיא משמעתו ש

ואולי  ,עלילות ברשעעל ישראל להתעולל חושבים מחשבות  ,"צוררים"ועדיין הם  ,שלא נח רוגזםוראה ינים ישל המד
א יה "צורריםמבאר שהמילה "ו .השכם לצרור אותם ,לפיכך. אחותםברצונם לנקום את נקמת  ,בראשונהאשר יותר מ

לפוטיפר )בראשית  יוסף תחילה והמדנים מכרו אתבכי  ,צוררים לכםהיו מעולם המדיינים, מאז ולומר ש , ובאהשם דבר
להכשיל את כדי בנותיהם את הפקירו הם  ךכר אח ,ישראלמנת לקלל את ין שלום עם מואב על עשו מד ךכר אחלו(  'לז

 ".שלכםכי הם צוררים הכתוב "אמר ן כל מעולם רצועת מרדות לישראל עהיו מאז וינים יצא שהמדיו .ישראל
כלומר ראשית יש  "צרור את המדינים"אחת  .על שני דבריםציוה לעשות  'אומר שהו ותליהכפאת יישב " מכלי יקרה"

גם כלומר כיון שהם  "צוררים הם לכםמשום ש" ?וכל כך למה "והכיתם אותםנאמר " ךכר ואח .ם ימים רביםאות לצער
"עבוד לעבודה הזרה אומרת לו היא היתה  "השמיעי לילה "וכשאמר  ,ם ייןאות השקובנות מדין י של ידצערו אתכם ע

צער שצערו אתכם היתה הכי עיקר  "על דבר פעורלכם נכלו  אשריהם כי צוררים הם לכם בנכללכן אמר "ותחילה" 
אחותם  מדיןעל דבר כזבי בת נשיא הוא "טעם ה "והכיתם אותםמה שנאמר "ו ".פעורעבוד ל"הכוונה להכריח אתכם ל

השכימו על כן,  ,נקם ולהכות אתכםלה םיחשבו גם ה ,כהולפי שאחותם היא המ ,"המכה ביום המגפה על דבר פעור
 שולדר", אתנח"וב "סוף פסוקבטעם " "ויהי אחרי המגפה"נאמר  ןלכ ".להרגוהבא להרגך השכם "להכות אותם כי 

על דבר  אתכםלומר שגם אחרי המגפה הם רוצים להכות  ,ולפניו .לאחריו כפשוטו .לפניו" אש"לאחריו ו" אש"ו אות
 . שכימו להכותםהלכן  ,אחותם המכה

 

 (יז " )במדבר כה'את המדינים צרור"
שום "נקום נקמת צטוו הם ההמעשה  בשעת ,"מטות"שהרי בפרשת  ,לאלתרלביצוע צווי כאן אין " שחזקונימבאר ה"

 צרור. ומה שנאמר "ין המגפהימענ םדעתאת ליישב רק על מנת  ונאמר כאן( לא' בבמדבר ) "יםבני ישראל מאת המדינ
ארצם את לקחו  ישראלכן מפני שפן יבואו ישראל ומדאגה עשו מואבים , הוא כיון שהמואביםולא את  "את המדינים

 רק משנאה. אמתית עשו ללא סיבה מדיינים ה, ומיד סיחון
 

 (במדבר כז' יז" )א לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאםיצא לפניהם ואשר יב אשר"
ני העיר באת בני הדור או את מוטל להנהיג  ,גדול הדורשהוא  ,שעל המנהיג בישראל רבינו החיד"א ב"פני דוד"מבאר 

את לשמור גופם ממלחמות ומסכנות, את  בדרך הטוב לשמורך אותם ללכת ולהדריהוא צריך תחת ממשלתו,  אשר
כאן משה שאמר מה . וזה הבא, כי זהו תכלית האיש הישראלי לעולם צםלהניעם אל מחוז חפשחת,  נפשם מרדת

דהיינו  ,"אשר יוציאם"מהקמים עליהם. וגם  םגופאת להציל  ,"אשר יצא לפניהם" ,בדרישתו מהמנהיג הבא של ישראל
 . הבא ברב חריצותו לעולם ,"ואשר יביאם"ם מדינה של גהינם. ץ אותיחל

 

 (ו 'במדבר כח) "ריח ניחוח אשה לה'ל"
של בין הערביים ד תמיהעל ואילו   "ריח ניחוח אשה לה'ל"תמיד של שחר נאמר האם שמים לב לפסוקים רואים שעל 

" אשה לה'לפני " "ריח ניחוחהקדים הכתוב "בתמיד של שחר " מדוע פנים יפות. שואל ה""אשה ריח ניחוח לה'נאמר "
  ?"ריח ניחוח לה'" לפני "אשההקדים הכתוב "של בין הערבים  בתמידילו וא

ריח ניחוח "י הרצון של ל ידת אש עשהם בחינ םהדיניאת הוא להמתיק ת הקרבנות ן הקרביעניומתרץ על פי הידוע ש
הזמן שחרית הוא לפי הזוהר זמן , וידוע ש(ט 'ויקרא א) "נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני" רש"יו שפירש , כמ"לה'

 ןכל "מידת הדיןזמן של "הערבים הוא בין זמן , ו"אשהפני "ל "ריח ניחוחהכתוב "הקדים  ןכ" למידת החסדשל "
אשה ריח ניחוח "ב וכתהסוכות פסח ומוספי חג המוספי בזו הסיבה שגם  ."ריח ניחוחפני "ל "אשההכתוב "הקדים 

מו להקריב את השעיר של ראש כיון שהקדי ,אש השנהעל התבואה ועל המים, אבל ברנידונים שבהם משום  "לה'
 ". ריח ניחוח אשה לה'"ב וכת ןלכ ם,הדיני וקמתוכבר ה ,חודש

 
 
 

 :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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