
 מדוע גדול עוונו של מי שגוזל את הגר
 

דבר אל בנ"י איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' 

הנה פרשה זו מדברת בגזל הגר, ויל"ע מדוע נקטה התורה  )ה ו(

 לשון מכל חטאת "האדם", ולא נאמר רק מכל חטאת אדם.

ונראה לפרש שהנה ידועים דברי תוס' בב"ק )לח.( שכל מה 

נאמר רק על ישראל זהו דוקא בתיבת אדם  שנאמר שתיבת אדם

 לבדה, אך תיבת האדם נאמרה אף על עכו"ם עיי"ש.

ועפי"ז נראה לפרש כאן שאותו איש שגוזל את הגר מורה היתר 

לעצמו, שמשום שהרוויח הגר את כספו בגויותו מותר לגזול 

ממנו כסף זה, וא"כ לא די במה שעובר על אשר גוזל את ממונו 

ל צער הגר, שהזהירה על כך התורה בל"ו הוא עובר נמי ע

מקומות שאסור להונות גר הבא לחסות תחת כנפי השכינה 

 כדאיתא בגמ' ב"מ )נט.(.

ולזה כתבה תורה דוקא "האדם", ללמדך שאותו גוזל מוסיף חטא 

על פשע כשמורה היתר לגזול את מי שהוא בבחינת "האדם", 

כלומר כשהיה כלומר שכספו הגיע אליו כשהיה בבחינת "האדם" 

 נכרי.

 תורת מהרי"ץ

 

 מה היה ההבדל בין הקערה למזרק
 

וקרבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה מזרק 

בתרגום  אחד כסף שבעים שקל כו' שניהם מלאים וגו' )ז יג(

 יונתן תרגם שהקערה היתה גילדא עב, והמזרק היה גילדא קלוש.

אמר ומפרשים בשם הגר"א שע"כ לפרש כך, שהרי בקרא נ

שניהם משמע ששווים שניהם, וכיצד אפשר לומר ששוים 

שניהם, והא הקערה משקלה כמעט כפול מהמזרק, שהקערה 

מאה ושלושים והמזרק שבעים, לזה הוכרח לפרש שהקערה היה 

גילדא שלה דק והמזרק היה עב, וכך היו שניהם שווים אותו 

 השווי.

לפרש ברם נראה שלא יפה הבינו דברי הגר"א שאדרבא יש 

בהיפוך, ע"פ מה שכתב רבינו בחיי )פר' תרומה( עה"פ ועשית 

שנים כרובים, ופירש שלא נאמר שני כרובים אלא שנים, שמילת 

שני מורה על השוואה כדוגמאת "שני לוחות" "שני שעירים" 

"שני כבשים", והכרובים לא היו שווים שזה זכר וזה נקבה, ומכיון 

מורה ששווים הם אלא  שכך בדווקא אמר לשון שנים שאי"ז

 האחד מחולק מחבירו, כך פירש רבינו בחיי עיי"ש.

ועפי"ז יש לפרש את הכרחו של התרגום יונתן, שהנה כאן נאמר 

שניהם ע"כ שמחולקים הם, ואין לפרש שכוונת קרא לומר 

שמחולקים הם במשקלם שהרי זה נאמר בפירוש, וא"כ מדוע 

ב רק "מלאים סולת" כתבה התורה שוב שניהם והרי היה לה לכתו

בלא שניהם, אלא ע"כ שבאה להורות שיש עוד חילוק בין 

הקערה למזרק, ולזה בא התרגום יונתן ומפרש שהיה עוד הבדל 

 ביניהם שזה גילדא שלו עב וזה גילדא שלו דק.

 אוצר י"ד החיים

 )אות תתכה(

 

הטעם שהוקדם קהת לגרשון והטעם שהוקדם משה 

 לאהרן
 

במדרש איתא הדא  ן גם הם )ד כב(נשא את ראש בני גרשו

הוא דכתיב יקרה היא מפנינים, תמן תנינא חכם קודם למלך מלך 

 קודם לכהן גדול. ותמוה מה שייכות המדרש למקרא.

ונראה לפרש ובהקדם מה שהקשה המדרש בפרשתנו מדוע 

הקדימה התורה למנות את בני קהת בסוף פרשת במדבר, והרי 

למנותו תחילה, ותירץ המדרש לפי גרשון היה הבכור והיה צריך 

שהיה קהת מטועני הארון אשר מונחת בו התורה הוקדם לגרשון 

 אע"פ שהיה גדול ממנו עיי"ש במדרש.

נמצא לפי"ז שהקדימה התורה את קהת לגרשון כדי ללמדנו 

שגדול כבוד התורה, והנה לו יצוייר שנמצא מקור אחר לכך שגדול 

ת קהת לגרשון ללמדינו זאת, כבוד התורה תו אין מקום להקדים א

שהרי כבר ידעינן כך ממקום אחר, ואכן מצינו מקור אחר לכך, 

שכתבו המפרשים שהטעם שבכל מקום הקדימה התורה את 

                          משה לאהרן אע"פ שהיה אהרן גדול ממנו, משום 

 כבוד התורה,

זתשע" נשא שב"ק פרשת ©  כל הזכויות שמורות – 'ג שנה – 841גליון    



 לע"נ מוקדש 
 ז"ל לונה ןב משה רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל יצחק "רב יעקב שמשון רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 ולפי"ז הדרא הקושיא מדוע הקדימה התורה את קהת לגרשון

 והרי כבר ידעינן מקדימת משה לאהרן שגדול כבוד התורה.

ברם אם נאמר שמה שהקדימה התורה את משה לאהרן מטעם 

אחר ולא משום כבוד התורה, הרי שוב י"ל שהקדימה את קהת 

לגרשון בכדי ללמדנו שגדול כבוד התורה, ובאמת במפרשים כתבו 

 טעם אחר לכך שהקדימה התורה את משה לאהרן, שמשה היה

מלך ואהרן כהן גדול ומלך קודם לכהן גדול, ולפי"ז שפיר הקדימה 

 התורה את קהת לגרשון ללמדינו שגדול כבוד התורה.

ועפי"ז יש לפרש היטב את המדרש שפתחנו בו, שכך פירוש 

המקרא: כתיב "נשא את ראש בני גרשון" וקשה מדוע רק כאן 

א תחילה קודם לקהת, והרי גרשון היה הבכור, נמנו בני גרשון ול

ואין לתרץ שהקדימה התורה את קהת משום כבוד התורה, שהרי 

את זה כבר ידעינן מכך שהוקדם משה לאהרן, ולזה אתי המדרש 

ומיישב "הדא הוא דכתיב יקרה היא מפנינים תמן תנינא חכם 

קודם למלך מלך קודם לכה"ג", ר"ל שמהפסוק דיקרה מפנינים 

מדים שמלך קודם לכהן גדול, ונמצא א"כ שאין ראיה ממשה לו

ואהרן לכבוד התורה, שהרי משה הוקדם מטעם אחר מפני שמלך 

קודם לכה"ג, וא"כ שפיר הוקדם קהת לגרשון ללמדנו שכבוד 

 התורה עדיף.

 טללי אורות )קלר(

 

 אל מי נאמרה פרשת סוטה

 

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה 

 יש להקשות מהו כפל הלשון דבר כו' ואמרת. תו וגו' )ה יב(אש

ונראה לפרש שהנה ידוע שדיבור הוא לשון קשה ואמירה היא 

לשון רכה, ולגברים נאמרה הלשון דבר שלהם צריך לדבר בלשון 

 קשה, ולנשים נאמרה לשון אמירה שאליהן יש לדבר בלשון רכה.

בלשון קשה, "אל ולפי"ז יש לפרש את הפסוק היטב, "דבר" ר"ל 

בני ישראל" ר"ל הגברים שאליהם יש לדבר בלשון קשה, 

"ואמרת" ר"ל ובלשון רכה תגיד, "אליהם" ר"ל למי שנוגע גוף 

 הדברים של פרשה זו שאלו הן הנשים שפרשת סוטה נאמרה להן.

 תפארת יוהנתן

 

מדוע לא בירך הקב"ה את ישראל רק בברכת השלום 

 שכוללת את כל הברכות
 

איתא במדרש  כו(-כו' יאר כו' וישם לך שלום )ז כד יברכך

ישמרך מן החטא, ויחונך בתורה, וברכת השלום היא כוללת כל 

 הברכות כולם.

וקשה מאחר וברכת השלום כוללת את כל הברכות, מדוע צריך 

 לב' הברכות הקודמות של ישמרך ושל יחונך.

ך ויש לתרץ שפעמים מרוב טובה וברכה עלול האדם לחטוא כדר

שנאמר וישמן ישורון ויבעט, לכן לא רצה הקב"ה לברך רק 

בברכת השלום שמא מרוב טובה יחטא, אלא הקדים לזה ברכה 

של שמירה מהחטא וברכה לתורה, וב' ברכות הללו ישמרו על 

 האדם שלא יחטא ע"י כל הטוב של ברכת השלום.

ונראה לפרש עפי"ז מה שאמר דוד המלך ע"ה בתהילים 

ל ה' כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו -ר הא"אשמעה מה ידב

הפירוש הנזכר והכי  ואל שובו לכסלה" )פה ט(, שנתכוון לרמז את

ל ה' כי ידבר שלום אל עמו ואל -קאמר, "אשמעה מה ידבר הא

 עמו ואל חסידיו" ר"ל שהוקשה לו לדוד מדוע דיבר ה' אל

חסידיו את הברכות של "ישמרך" ושל "יחונך", הרי דיבר ה' 

שלום ר"ל ברכת שלום שכלולים בה כל הברכות כולם, ומדוע 

הוצרך הקב"ה לברך את ב' הברכות הראשונות, ולזה משיב דוד 

"ואל ישובו לכסלה", ר"ל שבדוקא ברכם בזה מפני שאם יברכם 

רק בברכת השלום אזי מרוב טובה ישובו לכסלה, לכן הקדים 

רה אפילו לברכם את ב' הברכות שישמרו מן החטא ויעסקו בתו

 שיתברכו בכל הברכות.

 תכלת מרדכי למהר"ם

 בענט )ליקוטים תהילים פה(

 
 מדוע כתיב "ימם" חסר

 

כל ימי נדר נזרו תער לא יעביר על ראשו עד מלאת הימם 

הנה מילת "הימם" כתיב חסר, שלא כתוב ימים אלא  וגו' )ו ה(

 ימם.

ר )ה.( ונראה שבאה התורה לרמז בזה לדינא דגמ', דאיתא בגמ' נזי

סתם נזירות שלושים יום, והגמ' דורשת את זה מדכתיב "קדש 

יהיה", יהיה בגימטריא שלושים, והמקבל נזירות סתם שהיא ל' 

יום מגלח אחר הל' יום כלומר ביום הל"א, ברם מסיקה הגמ' 

שאף אם גילח ביום הל' עצמו יצא אע"פ שהוא תוך הל' של 

ירות סתם, מגלח ביום נזירותו, וכן אם קיבל על עצמו פעמים נז

הל"א וביום הס"א, ואם גילח ביום הל' וביום הס' יצא, כך מסיקה 

 הגמ' בריש פ"ג דנזיר עיי"ש.

ונראה שבאה התורה לרמז זאת במה שכתבה "ימם" חסר, ללמדך 

שכשגילח ביום הל' או הס' יצא אע"פ שחסר לו בימים מפני 

צע יום הל', שלא עברו ל' יום שלמים של נזירות שהרי גילח באמ

 אפ"ה יצא, ולזה כתיב "ימם" חסר שאע"פ שחסר בל' ימים יצא.

 שמנה לחמו


