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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 השבוע לפרשתאספקלריא 

 "חומש הפקודים"
ד ְבאֶֹהל ִסיַני ְבִמְדַבר מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּר  מוֹעֵּ

ִני ַלחֶֹדש ְבֶאָחד ִנית ַבָשָנה ַהשֵּ ֶאֶרץ ְלצֵּאָתם ַהשֵּ  מֵּ
ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל רֹאש ֶאת ְשאּו לֵּאמֹר. ִמְצַרִים וגו'  ִיְשָראֵּ

 )במדבר א(
חומש במדבר, המכונה גם 'חומש הפקודים' 

, פותח במנייתם של ישראל אחר בניית )סוטה פ"ז מ"ז(
 המשכן.

'חומש הפקודים'? עצם הדבר צריך מדוע נקרא 
ביאור, שיהא החומש כולו נקרא על שם מאורע 
שנזכר בתחילתו, אך מלבד זאת עלינו להבין, אף אם 
ייקרא החומש כולו על שם מאורע שפתח בו, אך 

 מדוע נקרא חומש 'הפקודים' ולא 'חומש הפקידה'?
הבה נתבונן, מה טיבה של מנייה זו? רש"י 

מפני רוב חביבותם של ישראל,  מסביר שהמנייה היא
לכן מנאם כל שעה, ויחד עם זאת היתה בכל פעם 
סיבה נקודתית לאותה מנייה, וכאן היתה הסיבה 

עליהם". כאן לא היה מאורע  שכינתו להשרות "כשבא
ששינה את מספרם של ישראל, ומדוע מנאם? כי 
עכשיו הם נעשו 'אחרים', מהותם כולה השתנתה 

שכינה שורה בתוכם! ולזאת למעליותא, ישראל שה
 באה המנייה, לקרוא מספר לעם זה, ה'חדש' כביכול.

 להתעסק במספרם
אדם שיש בידו אוצר של אבנים טובות ומרגליות, 
מרוב חביבותן אצלו ימנה אותן בכל הזדמנות 
אפשרית, גם כאשר יארע להן אסון, כגון אם יגנבו 
 מתוך האוצר כמה מרגליות, יתעורר לדעת כמה מנין
הנותרות, וגם כאשר יעלה ערכן עשרת מונים 
פתאום, כגון שהשתנה השער בשוק ושוויין עלה 

ערוך, יספור שוב בחיבה את מרגליותיו, לשמוח -לאין
באוצר הטוב שבידו. גם כשיודע כמה יש בידו הריהו 

 במספרן. להתעסקסופרן שוב ושוב, 
הרי לנו ששני סוגי מניות אלו מצאנו באיש 

אחרי אסון ח"ו, ומנייה של עליית ערך.  האוהב, מנייה
לפני הקב"ה נגלות כל תעלומות, אינו צריך ל'ספירה' 
כדי לדעת את מנייננו, ומנייה זו שמנאנו נועדה 
לבטא את אהבתו הגדולה כלפינו, כמו אדם שמונה 
את הדבר החביב עליו ביותר. הן אחרי אסון, כגון 
אחרי מעשה העגל ואחרי מעשה השיטים, ביקש 
למנותנו 'לדעת מניין הנותרים' כביכול, והן בעת 
'עליית ערך', כביציאת מצרים ובהקמת המשכן, לרוב 

 הפלגת חיבתו מנה אותנו. 
ולפי האמור, מה שנקרא חומש זה בשם 'חומש 
הפקודים', הרי זה בדומה למה שנקרא החומש 
הקודם 'תורת כהנים', כלפי הגברא. 'פקודים' הם 

וכם', ובהם עוסק חומש זה, ישראל של 'ושכנתי בת
ַב"יהודים של השראת השכינה". כה נשגבה היא 

 "הפקודים"!  –מעלתם זו עד שזה שמם וזה זכרם 

 

 לא חיבבתי בריה יותר מכם
גם עצם לשון 'פקידה' מורה על זכירתם לטובה, 
שפקידה עניינה 'זכרון והשגחה' כדברי הרמב"ן, ואף 

ראש', מורה על  לשון 'נשיאת ראש' שהזכיר, 'שאו את
, רֹאש' ֶאת לוֹ 'ְשאּו החשבתם, וכדברי המדרש "ָאַמר

ל הקב"ה ָאַמר ר ְבִרָיה ִחַבְבִתי לֹא ְלִיְשָראֵּ , ִמֶכם יוֹתֵּ
 םֶשְכשֵּ , ִלי ֶאְתֶכם ְוִדִםיִתי, רֹאש ִתילּוי ָלֶכם ָנַתִתי ְלָכךְ 
י ָכל ַעל רֹאש ִתילּוי ִלי ֶשיֵּש  ֶשֶמֱאַמר, ָהעוָֹלם ָבאֵּ

א' ה ְלךָ : (יא, כט דהי"א)  ְלכֹל ַהְגֺדָלה ]וגו' ְוַהִםְתַנשֵּ
, קמח תהלים) ֶשֶמֱאַמר ַמה ְלַקיֵּם וגו', ָלֶכם ָכךְ , ְלרֹאש[

ן, ְלַעםוֹ ֶקֶרן ַוָיֶרם: (יד ר הּוא ְוכֵּ : (א, כח דברים) אוֹמֵּ
 1ָהָאֶרץ". גוֹיֵּי ָכל ַעל ֶעְליוֹן ֱאלֶֹקיךָ ' ה ּוְנָתְנךָ 

וזה לשון ה'כלי יקר' כאן: "כי מצד המספר ינטלם 
וינשאם ביתר שאת על כל העמים, אשר אין להם 
]לעמים[ מספר פרטי, כמו הקש הזה שאין דרך בעל 
הגורן ליתן לו מנין וכו', אבל כל איש מישראל 
מושגח בפרטות, ואפילו אחד מהם חשוב כאומה 

 שלמה וכו'".

כלול דבריו אלו במאמר הכתוב "אשרי ויש ל
לא כן  –האיש וגו' והיה כעץ שתול על פלגי מים 

 –הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח". עם ישראל 
 – 2כללם אמר דוד המלך ע"ה 'אשרי האיש'-שבשבח

הינם 'כעץ', אשר לרוב חשיבותו יש לו מנין, לעומת 
העמים, אשר הם 'כמוץ', שאין בעל הגורן מחשיבם 

 לתת להם מנין.
וזה שמסיים: "כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך 
רשעים תאבד", ה' יודע דרכי כולם, מכל מקום 
לישראל בלבד יש תמיד השגחה לטובה, שיודע ה' 
דרכם ומביט ומתבונן בהם כל שעה לרוב חביבותו, 

 להתעסק במצבם כאב הדורש בטובת בניו.

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 בין גברא לגברא

 תחת כל בכור בבני ישראל
י ַוְיַדבֵּר וגו'. ַקח ֶאת ַהְלִוִים ַתַחת ָכל ְבכֹור ִבְבנֵּ 

ת ְפדּויֵּי ַהְשלָֹשה ְוַהִשְבִעים וְ  ל וגו'. ְואֵּ ַהָםאָתִים ִיְשָראֵּ
שֶ ָהעְֹדִפים ַעל ַהְלִוִים ִמְבכֹור ְבנֵּי ִיְשרָ  ל. ְוָלַקְחָת ֲחמֵּ ת אֵּ

ֶשת ְשָקִלים ַלֺגְלגֶֹלת וגו'. ְוָנַתָתה ַהֶכֶסף לְ  הַאֲהרֹן ֲחמֵּ
-)ג, מהּוְלָבָניו, ְפדּויֵּי ָהעְֹדִפים ָבֶהם. ַוִיַקח מֶֹשה וגו' 

 נא(

                                                             
 ְכָמה, ִלְגֺדָלה ַיֲעלּו ִיְזכּו נשיאת ראש דרשו חז"ל: "ֶשִאםלשון  1

יָמא , ַכֶמךָ  ַעל ַוֲהִשיְבךָ  רֹאֶשךָ  ֶאת ַפְרעֹה ִישָֹא(: יג, מ בראשית) ְדתֵּ
יָמא ְכָמה, ִיְזכּו וכו' לֹא ִאם  ֶאת ַפְרעֹה ִישָֹא(: יט, מ בראשית) ְדתֵּ

ָעֶליךָ  רֹאְשךָ  ץ". 'שר' שזוכה להיות מרואי פני  ַעל אוְֹתךָ  ְוָתָלה מֵּ עֵּ
המלך היושבים ראשונה במלכות, הרי זו מעלה גדולה עבורו 
במלכותא דארעא, והשררה הריהי גם מחייבת הנהגה מתאימה. 
ראשו של השר נמצא למעלה, בכל מקרה, אלא שאם הנהגת גופו 
מתאימה למעלתו, שגם גופו נמצא שם למעלה במקום ששררתו 

יהיה זה עבורו אושר שלא יוותר עליו תמורת שום הון,  –צאת נמ
 ואם לא, שגופו אינו במקום שראשו, אזי... 

 כמשמעות דברי חז"ל במדרש שוחר טוב. 2

בפרשתנו מבואר, כי אף שבמצרים נבחרו בכורות 
בני ישראל לעבודת הקודש במשכן ובבית המקדש, 

זאת, בעקבות חטאם בחטא העגל, בחר הקב"ה  עם
 בלויים תחתם.

קדושת הבכורות לא פקעה מאליה, אלא כל בכור 
 קדושתו הומרה ללוי.

בעקבות כך היו צריכים לויים כמניין הבכורים, 
אך בפועל מספר הלויים מועט היה ממספר הבכורים 
שבבני ישראל במאתיים שבעים ושלשה, יצא אם כן 

 בכורים שלא עברה קדושתם ללוי. 372שהיו 
על כן צוה הקב"ה למשה שבכורים אלו יפדו את 
עצמם ב'חמשת שקלים' במקום בלוי שיבא תחתיהם. 

 עד כאן מה שנכתב בתורה. 

 על פי הגורל
ברש"י מביא, כי כאן נוצרה בעיה, מי יהיו 
הבכורים שיחויבו במתן חמשת שקלים, הלא כל 
בכור יאמר כי הוא מפדויי הלויים, וכך מביא רש"י 

; "אמר ]משה[, כיצד אעשה, בכור )פסוק נ'(מהמדרש 
שאומר לו תן לי חמשת שקלים, יאמר לי אני מפדויי 

קין, הלויים. מה עשה, הביא שנים ועשרים אלף פת
וכתב עליהם 'בן לוי', ומאתים שבעים ושלשה פתקין 
כתב עליהם 'חמשת שקלים', בללן ונתנן בקלפי, אמר 

 להם בואו וטלו פתקיכם לפי הגורל".
שאל זקני מורי ר' חיים שאול קויפמאן זצ"ל, 
הלוא לו היינו שם היינו משלמים ממון רב בעד זכות 
 קיום מצות חמשת שקלים, הלא בימינו אנשים
מוציאים ממון רב יותר מחמשת שקלים ועורכים 
סעודה גדולה, לזכות המצוה הגדולה שהתגלגלה 
לידיהם, לפדות את בנם בכורם, שהיא מצוה נדירה 

שכל אחד  –שלא כל אחד זוכה לה, וכי עם ישראל 
גם היה טעון חמורים רבים ממון ונכסים מיציאת 

לא חפצו בזכות המצוה עד  –מצרים ומביזת הים 
 כל אחד רצה לגלגל את המצוה על השני?ש

 "המשך לעבודתו ולעצמותו"
ומיישב בספר 'ליקוטי יהודה' יישוב נפלא, כי 
בהחלפת הבכורות בבני לוי היתה כוונה עמוקה, 

של עבודת הבכור על ידי הלוי שקם  המשכיותוהיא: 
תחתיו, ואותם הבכורות שלא היה להם לוי שבא 

כיות לעבודתם, בעקבותיהם, לא זכו שתהיה המש
ונאלצו רק לפדות את קדושתם בחמשת שקלים, ולכן 
היה קשה בעיניהם כל כך הדבר הזה, שרצו כולם 

 שבן לוי ימשיך את עבודתם.
והיה נוהג סבי זצ"ל לומר כי סימנא מילתא 
שקורים פרשה זו בתקופת חג השבועות בו קיבלנו 
את התורה מסיני וראינו את המעמד הנורא ואנו 

אותה מדור לדור, וכפי שנכתב בתורה  מעבירים
'השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים 
אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, 

יום אשר עמדת לפני ה' והודעתם לבניך ולבני בניך, 
אלוקיך בחורב וגו''. וכפי שכותב ב'מכתב מאליהו': 

שיהיו "כל אדם יתאוה לבנים וכו', כי ירגיש את בניו 
 כהמשך לעצמותו לאחר שיפרד מעולמו".

 



בעומדנו קודם חודש סיון אשר ידוע שבערב ר"ח 
סיון הוא זמן מסוגל להתפלל על הצלחת הילדים, 
נתפלל על המשכיות הדורות: "ויקויים בנו הפסוק 
ואני זאת בריתי אותם אמר ה' רוחי אשר עליך ודברי 

פי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומ
 .)תפילת השל"ה(זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם" 

 שבת שלום ומבורך!

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 במשנת האור החיים

 עתידים הבכורים לחזור לעבודה במקדש
ל ַוֲאִני ִהמֵּה ָלַקְחִתי ֶאת ַהְלִוִים ִמתוְֹך ְבנֵּי ִישְ  ָראֵּ

ל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִים  ַתַחת ָכל ְבכוֹר ֶפֶטר ֶרֶחם ִמְבנֵּי ִיְשָראֵּ
 )ג, מה(ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִים ֲאִני ה'  )ג, יב(

עיין באור החיים שחידש על האמור אני ה', 
לבכורות לעתיד לבוא,  שאף שעתידה העבודה לחזור
 לא ירדו הלויים מהיות לה'. 

הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו טעם ודעת כתב: 
"ותמהתי כי אחד מעקרי האמונה שזאת התורה 
נצחית ולא תהא מוחלפת, והיאך חידש שיותרו 
הבכורות שהם זרים גמורים לעבוד בבית המקדש 

 לעתיד, ודבריו צריכים ביאור". ונשאר בצ"ע.
הגה"צ המהרי"ץ דושינסקי זצ"ל בספרו וביאר 

, וז"ל: והטעם פשוט, דכל )פרק כו(תהילות מהרי"ץ 
עיקר מה שנטלה מהם העבודה, הוא משום שחטאו 
בעגל ועל ידי כן נפסלו מהעבודה, אבל לעתיד לבוא 
שיתמו חטאים ויתוקן עון העגל, וכמאמרם ז"ל 

'גם אלה  )ישעיה מט, טו(על הפסוק  )ברכות לב:(
זה מעשה עגל שאמרו 'אלה אלהיך  -תשכחנה' 

, שזה )בחידושי אגדה שם(ישראל', וכתב המהרש"א 
קאי לעתיד לבוא, שאז ישתכח לגמרי מעשה העגל 
עיי"ש. וממילא שוב יכשרו הבכורים לחזור לעבודתם 

 כבימי קדם.
)כה, ומפרש בזה את המסורה על הפסוק בתהלים 

לכל חטאתי' ג' במסורה, 'ראה עניי ועמלי ושא  יח(
'ושא את מספר שמותם',  )במדבר ג, מ(הכא, ואידך 

 'ושא עיניך ימה וצפונה'.  )דברים ג, כז(ואידך 

 ושא את מספר שמותם
היינו הציווי  –וי"ל, 'ושא את מספר שמותם' 

שתנטל העבודה מהבכורים, כמו שסיים הכתוב 
'ולקחת את הלויים לי' וגו', והוא מפני חטא העגל 
כמבואר, אמנם כל זה הוא בזמן שעם ישראל בגלות 
מפוזר ומפורד בארבע כנפות הארץ, וזהו 'ושא עיניך 
ימה וצפונה' וגו', וכמו שכתבו המפרשים שהראה 
הקב"ה למשה את הגלויות בין העמים בכל קצוי 
תבל, אבל כשיבוא העת שירחם הקב"ה ויראה בעני 

"ושא לכל  עמו, והיינו "ראה עניי ועמלי" אז יקויים
חטאתי", וישתכח גם כן חטא העגל מכל וכל, 
ויתנשאו הבכורים ותשב אליהם עבודתם כבראשונה 

 במהרה בימינו אמן, עכ"ד ודפח"ח.

 מעלין בקודש ואין מורידין
ובעצם דברי האור החיים הקדוש שהלויים 
ישארו בעבודתם, אף שהבכורים יחזרו לעבוד 
בעבודת הקודש בבית המקדש, כן ביאר מדיליה 

וכתב הטעם  )סוף פרשתנו( הישמח משההרה"ק 
מעלין  –משום שכיון שעלו לעבוד אין מורידין 

 בקודש ואין מורידין, וזה תוכן דבריו: 
וגו' והיו לי הלוים  קח את הלוים תחת כל בכור

אני ה'. והנה דקדקו מה שכתוב אני ה' בסוף, וכתבו 
שפירושו 'אני ה' נאמן לשלם שכר', שזה הוא שכר 
ללוים על שלא חטאו בעגל. והוא תמוה, שאני ה' 
נאמר תמיד על שכר העתיד, ושייך לומר נאמן 

 לשלם, מה שאין כן מה שכבר שילם? 
)ג, ק בקהלת והנ"ל בזה, על פי שיש לבאר הפסו

'מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה,  טו(
והאלקים יבקש את נרדף', שכך פירושו: שכל מי 

שנדחה משום איזה עבירה, אם כן לעתיד כשיתהפך 
הכל לזכות, יחזור לשירותו, כמו הבכורים שנדחו 

, )במדבר רבה פי' ד, ח(מפני חטאם, כמבואר במדרש 
וא תהיה העבודה וכן מבואר במדרשים שלעתיד לב

בבכורים. והיינו 'מה שהיה כבר הוא', רצונו לומר: 
הוא גם עכשיו, כי לפניו ית"ש מה שאינו נצחי אין 
בו ממש, והדחוי אינו נצחי, לכך הרי הוא גם עכשיו, 
משום ואשר להיות כבר היה, רצונו לומר: שיהיה 
בעתיד מה שהיה כבר בעבר, ולכך הדחוי אינו נצחי, 

יותר ואמר 'והאלקים יבקש את נרדף',  וביאר הכתוב
שרצונו לומר: מי שהוא נרדף מהעבודה, יהיה זמן 
שהאלקים יבקש אותו וירצה בו, כי לכל קציפה אית 

 סבר, ודוק. 
והנה, שם הוי"ה מורה על עבר והוה ועתיד בסוג 
אחד, והנה זה 'אשר להיות כבר היה' הוא בבחינת 

יד, מכל מקום והנה אף שהבכורות יחזרו לעתהוי"ה. 
. וזהו 'והיו לי אם עלה לא ירד, והלוים גם כן לא ירדו

)ויק"ר הלוים', אין לי אלא עולמות, כמבואר במדרש 
רצונו לומר, אף שאתנהג בבחינת  –, אני ה' פ"ב ב(

שמי ויחזרו הבכורים לשירותן ולעבודתן, מכל מקום 
 הלוים לא ירדו, ודו"ק. ע"כ.

 יציקת בכור מים על ידי הכהן
ביאר על פי זה מה  )או"ח סי' קכח(בספר יפה לב 
)עי' שו"ע הרב שם סעי' י, ובמשנ"ב שכתבו הפוסקים 

שכשאין לוי שיצוק מים על ידיו של  שם ס"ק כב(
הכהן, יצוק בכור פטר רחם, שהוא גם כן קצת קדוש, 
ועל פי דברי רבינו שהבכורים יחזרו לעבודה לעתיד 

בכורים מקדושת לבוא, אם כן אינו שונה קדושת ה
הלווים, ולכן כשאין לוי יש ענין וחשיבות גדולה 

 שהבכור יטול מים על יד הכהן.

 !ומבורך שלום שבת

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 ויצבור יוסף

 מחלוקת דתן ואבירם
יָמָנה  ַהִםְשָכן ֶיֶרךְ  ַעל ַיֲחנּו ְקָהת ְבנֵּי ִמְשְפחֹת  )ג,תֵּ

. וסמוכין להם דגל ראובן החונים תימנה, אוי כט(
לרשע ואוי לשכנו, לכך לקו מהם דתן ואבירם 
ומאתים וחמשים איש עם קרח ועדתו, שנמשכו 

 )רש"י, וכן פירש להלן טז, א עיי"ש(עמהם במחלוקתם 
כתיב: "הוא דתן ואבירם קריאי  )כו, ט(הנה להלן 

העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח 
בהצותם על ה''. מפורש, שדתן ואבירם גרמו לכל 

. ויש לעיין 3המחלוקת וכן פירש האור החיים הק'
לפי דבריו, למה אמרו חז"ל שדתן ואבירם נמשכו 
במחלוקתם רק משום: 'אוי לרשע אוי לשכנו', הרי 

את קרח ועדתו? ]וגם הלא  אדרבה, הם שמשכו
 ?![.)רש"י שמות ב, יג(מצאנו שבמצרים כבר חטאו 

עוד צריך ביאור, מה טעם שכאן פירש רש"י: 
"שנמשכו עמהם במחלוקתם", ואילו בפרשת קרח 

 כתב: "נשתתפו עם קרח ועדתו"?
 מי התחיל במחלוקת קורח

ונראה, כי גם לפי דברי האור החיים הק', ניתן 
"י כאן בשופי. שמה שכתב 'אוי לבאר את דברי רש

לרשע ואוי לשכנו', באמת כוונתו לשבט ראובן, 
שמהם יצאו דתן ואבירם, והם היו הרשעים שתמיד 
עמדו על ישראל לחלוק על משה רבינו, וכמ"ש 

: 'והנה שני אנשים עברים )שמות רבה פ"א(המדרש 
זה דתן ואבירם, קראם נצים על שם סופם,  –נצים 

זה הם היו שהותירו מן המן, הם  הם הם שאמרו דבר
היו שאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, הם שהמרו 
על ים סוף'. ואם כן לשון 'אוי לרשע' מתפרש יפה 
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הם החטיאוהו, והגם שאמר הכתוב )להלן טז, א(: "ויקח קרח" 
עשה, אפשר שהיה למה שקדם לו מהם, ולעולם שנראה שמעצמו 

 הם הצו, ע"כ.

, וכיון שהם, הראובנים, היו 4עליהם, שהם הרשע
סמוכים למחנה קהת, חדרה השפעתם גם לאחד 
מנכדי קהת, הוא קורח, והוא השכן שנספה עם 

יאור זה, לשון רש"י אף מדויק הרשע שקלקלו.לפי ב
יותר, שכן בפתיחת הדיבור הביא את 'משפחות בני 
קהת יחנו וגו' תימנה', ועל זה הביא: 'וסמוכין להם 
דגל ראובן החונים תימנה, אוי לרשע ואוי לשכנו', 
הרי שמה שאמר "אוי לרשע", הוא כלפי שבט ראובן 

 שמהם דיבר שם. 
]פי' משבט  ועל זה ממשיך רש"י: "לכך לקו מהם

ראובן[ דתן ואבירם ומאתים וחמישים איש, ]וכתב 
השפתי חכמים: "כי אלו רובן משבט ראובן היו" ע"כ, 
ור"ל שלכן לקו כל אלה מראובן, לפי שהיו רשעים[, 
עם קורח ועדתו ]שהיו בני מעלה מעיקרם, שכן באו 
משבט לוי הנבחר לעבודת ה', ולא היו בעלי מחלוקת 

פי' קורח ועדתו, שמהם מדבר מעיקרם[, שנמשכו ]
כעת[ עמהם ]פי' עם דתן ואבירם[ במחלוקתם" עכ"ל 
רש"י, הרי שמבואר מדבריו כי באמת דתן ואבירם 
היו אלה שגרמו לקורח להשתתף עמהם במחלוקתם, 

 והם גררו אותו עמהם. 
כוונת החולקים  –דברי הקהלת יצחק בזה 

 האמיתית
ת וכדי להוסיף ביאור בענין זה, ולבאר א

הלשונות 'שנמשכו' שנאמרו כאן, ולשון 'נשתתפו עם 
קורח ועדתו' הנאמר בפרשת קרח, יש להביא את 

, העומד על אריכות 5ביאורו הנפלא של הקהלת יצחק
לשון הפסוק: 'הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר 
הצו על משה ועל אהרן בעדת קורח בהצותם על ה'', 

אלה, ולא שלכאורה מדוע האריכה התורה בלשונות 
 אמרה בקצרה "הוא דתן ואבירם שהיו בעדת קורח"? 

, שדתן ואבירם היו בעלי המחלוקת על 6וביאר
משה רבינו מאז ומתמיד ]כנ"ל מדברי המדרש[, אלא 
שכאשר ראו אדם גדול כקורח שבא לחלוק עליו 
בענין הכהונה, מיד הצטרפו וחיממו אותו לחלוק, אף 
שלהם בעצמם לא היתה כל תועלת במחלוקת זו, 
שהרי דתן ואבירם לא היו משבט לוי ולא היו 

 בכורים. 
ת זה מגלה הכתוב בפרשת פנחס: "בהצותם על א

ה'", כל כוונתם מתחילה היתה רק לעקור את 
האמונה מישראל, ולכן כאשר באו לטעון על משה, 
דיברו דברים שאינם קשורים כלל להנהגת הנשיאות 
והלויים, אלא אמרו: "המעט כי העליתנו מארץ 
מצרים וגו', אף לא ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו" 

ולא הזכירו בדבריהם שם שמים כלל, רק ייחסו וגו', 
את הפעולות למשה רבינו בעצמו, כאילו הוא זה 
שהעלה את ישראל ממצרים, והוא זה שרוצה 
להביאם לישראל, ובזה יתרגלו ישראל לעקירת 
האמונה בה' ולכפירה בכל התורה כולה. לזה מעיד 
עליהם הכתוב, כי אמנם כאשר ראו את מחלוקת 

הצטרפו בכל לב ונפש, 'אשר הצו על קורח על משה 
משה ועל אהרן בעדת קורח', אבל כוונתם האמיתית 
היתה 'בהצותם על ה'', לעקור את האמונה ולכפור 

 בה'. 

 ביאור לשונות רש"י בענין המחלוקת 
ומעתה יובנו לשונות מחלוקתם, כי אע"פ שלפי 
דברי רבינו האוה"ח הק', אכן דתן ואבירם היו בעלי 
המחלוקת מאז ומתמיד, והם אלו שחיממו את לבו 
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 מראובן.
 .(א"קצ' עמ שם) אורות בטללי ומובא פנחס, בפרשת 5
בהקדם פירוש הפסוק 'מרמה בלב חורשי רע' )משלי יב, כ(, כי  6

שמחזיקים  בכל מחלוקת שמתעוררת בכל מקום, יש הרבה אנשים
במחלוקת בכל צד, וכל אחד מצדד לאחד מהצדדים. והנה אם 

נתבונן, אין כל אחד מהצדדים מתכוין באמת למה שאומר, כי אם 
היתה כוונתם אמת, לא היתה ביניהם מחלוקת, אלא האמת היא, 

שכל אחד מתכוין להנאתו וטובתו האישית שתצא לו ממחלוקת זו. 
זו, המחלוקות אין להן קיום, כי ]"נגיעות", אינטרסים[. ומסיבה 

כאשר כל אחד רואה כי רק את טובת עצמם חביריו מבקשים, 
מתפרדת האגודה. וזה ענין 'מרמה בלב חורשי רע', השקר נמצא 
בלב בעלי המחלוקת, שמתכוונים רק לטובת האינטרסים שלהם. 

 בדרך זו בא לבאר את כוונותיהם של דתן ואבירם.



של קורח להתחזק ולעמוד במחלוקת על משה 
בענייניו הוא, מכל מקום הסיבות שלהם היו שונות 
מקורח, והם נתלו בקורח כדי להחזיק במחלוקת על 
משה מסיבותיהם. וזהו לשון 'נשתתפו עם קורח 
ועדתו', היינו שנתלו בקורח כדי להמשיך במחלוקתם 

 הארוכה על ה' ועל משיחו.

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 

 לוית ח"ן

 מוכנים לחתונה?
יאנקעל שואל לחבירו החתן "האם אתה מוכן 
להחתונה הגדולה?", ועונה לו "איזה חתונה?" וראובן 
חושב כבר שמשהו קרה... כי מי שמתחתן בכמה 
ימים לא עונה ככה.. הרי ראשו ורובו עסוק בגודל 

 הכנותיו לקראת חתונתו...
וא"כ למה כאשר אנו נשאול לעצמינו "האם אתה 

", יכולים לעדיין להשיב מוכן להחתונה הגדולה?
"לאיזה חתונה?" הרי אנחנו עומד לקראת החתונה 
הגדולה שלנו עם הכלה האהובה עלינו התורה 
הקדושה ברתא דמלכא!! האם שייך שראשינו 
ומוחינו לא עסוקים כולו לקראתה?! וביותר כי הרי 
ניתן לנו מצוה מיוחד להכין עצמינו, וכלשונו הידוע 

"נצטוינו למנות.. עד יום נתינת  )מצוה שו(של החינוך 
להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום התורה, 

, וימנה תמיד הנכבד הנכסף ללבנו, כעבד ישאף צל
מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כי המנין 
מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן 

 ההוא!".
וכאשר נתבונן בהאמת הפשוטה, ונשאול ברצינות 

בכדי  -יזה הכנות יכולים להכין עצמינו למעשה בא
שנוכל לקבל חלקינו בתורה"ק כדבעי. ראשית כל, 

שלש  )פר' יתרו יט, ב(גילה לנו האור החיים הקדוש 
יעו"ש  -הכנות שהם עקרי ההכנה לקבלת התורה 

דברים יסודיים! ואולי נקדיש איזה מילים לעוד סוג 
ח בתפלות לשפוך שי -הכנה עקריי המבואר בספה"ק 

ואמונה טהורה  7ותחנונים מתוך שאיפות גדולות
בכוחו הגדול למלא בקשתינו בשאיפות, וכפי שיבואר 

 בס"ד בבירור בהמשך דברינו!!

 לשאול כל תאותך!!
הפסוק ידוע לנו אבל פירושו הפשוט נסתר ממנו. 

הרחב פיך,  –"אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים 
 )נ.(. בגמ' ורש"י ברכות )תהילים פא, יא(ואמלאהו!" 

מבואר שהפסוק מגלה לנו האופן לבקש על דברי 
כי בדרך כלל עני המחזר על הפתחים אינו  –תורה 

אבל כאשר  -מרים ראש לשאול שאלה גדולה 
עלינו  –ניגשים לבקש ממנו יתברך על דברי תורה 

 !!!" כלשונו הזהב של רש"י.לשאול כל תאותך"
.. מהו "כל תאותך הבה נפרש, לפרוט לכסף קטן.

בדברי תורה"? עוד דף גמרא? עוד פרק גמרא גפ"ת? 
בא ונפרט... קח רשימה  -או אולי מסכתא שלימה? 

של אוצר החכמה או משהו בדומה, ותקרא הרשימה 
של הספרים... יש לנו תורה גדולה, תורה שבכתב 
ותורה שבעל פה, נגלה ונסתר, קדמונים ראשונים 
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אלפים דולר עבור מוסדות מסויים! ושמח בזה שהצליח להשיג 
ממנו סכום מכובד כזה. אולם אח"כ שמע שאותו הגביר בעצמו 

!! והצטער מאד $088,888תרם לצדקה אחרת נתינה אדירה של 
, שאילו היה יודע עד $0888ממה שהוא קיבל ממנו רק סכום של 

לא היה מסתפק במועט. והלימוד מזה נפלא  כמה בכוחו ליתן
ונורא! כי הבא לבקש מהקב"ה עם השגות של קטנות, הרי חבל על 
דאבדין. כי באים לפניו יתברך אשר גבולים לפניו למלא משאלות 

לבנו ועל המתפלל להתבונן שעומד לפני הבעל היכולת כולם!  
 אכי"ר! -ימלא ד' כל משאלות לבנו לטובה 

סוף! תילי תילי של  ואחרונים, מים שאין להם
הלכות! וכאשר שואלים לעצמינו האיך זה שייך 
בדרך הטבע? האם ביכולת האדם ללמוד ולהבין כל 
כך? הרי אין כל כך שעות במשך היום אפילו לקרוא 

התירוץ הפשוט והברור הוא בפסוק זה  8המילים?!
מהי  –ולהבין הקשר בין הרישא להסיפא  –גופא 

ייכות ליציאת ההקדמה של הפסוק? מהי הש
 מצרים?!

 השייכות בין הרישא לסיפא?
דברים מאירים כאור שבעת הימים מוציאים אנו 

הנה הלא אני המעלך במצודת דוד על אתר, וז"ל, 
ולזה הרחב פיך  –מארץ מצרים וידי בכל משלה 

, לשאול ממני כל חפצך ואמלאם אם תשמע לי
 עכ"ל!!!

הגלוים כאשר לומדים ומתבוננים בגודל הניסים 
נדע שאין כזה גבול שקוראים  –של יציאת מצרים 

"טבע", אין כאן שאלה של "האיך שייך?" כי כמו שלא 
מבינים האיך נכנסים דובים הגרים במדינות הקרות 

ולא מבינים האיך מים במדינה  -לתוך מצרים 
שלימה הופכים לדם, רק כי כך גזרה יתברך.. כמו כן 

וב בתוכנו כל כך אין לנו לשאול האיך שייך לשא
הרחב פיך לשאול ממני כל חפצך תורה, אלא "

 .ואמלאם אם תשמע לי!!"
"אנכי ה' אלקיך  –וזהו הקדמה של הפסוק 

המעלך מארץ מצרים", היינו להשריש בנו כי הוא 
הבורא הוא המנהיג "אתה מושל בכל" אין גבולים 
אין טבע, אלא רק התגשמות רצונו יתברך, ואם כן 

בבירור ענין זו באמונה פשוטה כאשר מבינים 
יכולים להמשיך ולסיים הפסוק "הרחב  –וטהורה 

לשאול כל תאוותך!!" ונשאר לנו עוד  –פיך ואמלאהו 
כמה ימים שביכולתנו לשפוח שיח, ברחמים 
ותחנונים לפניו יתברך שיפתח לבנו בתורתו ולפרט 
בבירור שנזכה לאהבת התורה וללמוד תורתו 

במ"ח קניני התורה ועוד  הקדושה לשמה ולקנותה
  .ועוד..

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר( 

 לשון לימודים
 טעם למנין החוזר של בני ישראל

ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל רֹאש ֶאת ְשאּו  ְלִמְשְפחָֹתם ִיְשָראֵּ
מות ְבִמְסַפר ֲאבָֹתם ְלבֵּית  ב( )א,ְלֺגְלְגלָֹתם  ָזָכר ָכל שֵּ

חומש הפקודים פותח במצוות פקידת ומניית בני 
ישראל. כאן נמנו בני ישראל במניינם בשמות, ויהי 
מספר פקודיהם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש 

זהו המספר העולה  082,008, )א, מו(מאות וחמשים 
 ממניינם כאן.

ח, )למספר זה מוזכר במקום נוסף, בפרשת פקודי 
בתוך תרומות בני ישראל למשכן, כתוב  את  כו(-כה

סכום מחצית השקל שתרמו העם בפקוד ה' אותם, 
והנה סכום הכסף ניתן משש מאות ושלש אלף וחמש 

 מאות וחמשים, חשבון שם כחשבון כאן.
הקשו אפוא המפרשים כיצד היה שווה החשבון, 
בעוד שהמפקד הראשון היה בשנה ראשונה ליציאתם 

 והמפקד השני התקיים בשנה השנית?ממצרים 

                                                             
ו קוראים בתולדות של גדולי ישראל, ואפילו אלו הרי כאשר אנ 8

שנסתלקו לאחרונה, ולהבדיל בין חיים לחיים לאלו אשר מתפללים 
עוד עליהם בברכת על הצדיקים, הרי אנחנו עומדים בהשתוממות 
בגודל ידיעתם בעומקה וברוחבה, בבהירותם הנפלאה להיות שולט 

ר רבים מהם ובמיוחד כאש –בכל חלקי התורה, כולל חלק הנסתר 
לא היו בעלי כשרונות בילדותם, וגם רבים מהם התחילו רק 
באמצע ימיהם. מי גדול לנו מהתנא הקדוש רבי עקיבא אשר 

מצינו במדרש )במדב"ר יט ו( כי רבי עקיבא היה דורש מה שלא 
ידע משה למשה רבינו )ועי' בזה באור החיים הקדוש ויקרא יג, 

ל )בראשית רבה ק, י' ועוד( כי לז(!! ובכל זאת מצינו להדיא בחז"
 פשוטו כמשמעו! –עד לארבעים שנה היה עם הארץ 

תירץ על שאלה זו, שהרי אין  )שמות ל, טז(רש"י 
המניין כולל אלא בני עשרים עד בני ששים, ובין 
מניין ראשון לשני לא התחלפה שנה לגביהם ששנות 

 אחד בתשרי. -האנשים נמנין לפי שנות עולם 
ועדיין יש לשאול אם לא היה שינוי בשנות 

 מנותם?האנשים למה שב ל

 מנין וייחוס משפחה
מבדיקת שני המפקדים עולה כי הם אינם 
דומים זה לזה. בעוד שבמפקד הראשון רק נמנו בני 
ישראל במספר, הרי שבמפקד השני הוסיפו עוד, 
לייחס כל איש ישראל למשפחתו לבית אבותיו, 

ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל רֹאש ֶאת כאמור: ְשאּו  ְלִמְשְפחָֹתם ִיְשָראֵּ
ית  ֲאבָֹתם. ְלבֵּ

לאורך כל הפרשה כאן נכתב על שני התפקידים 
של המנין כאן, למנות מספרם ולייחס אותם 
למשפחת בית אבותם. בצוואה למשה וגם בעשייה כן 

ית ִמְשְפחָֹתם ַעל ַוִיְתַיְלדּו )פסוק יח(עשו:   ֲאבָֹתם ְלבֵּ
מות. וכך בסיכום המספרים נאמר בכל  ְבִמְסַפר שֵּ

 תוְלדָֹתם )פסוקים כ,כב,כד וכן הלאה(חילה: שבט בת
ית ְלִמְשְפחָֹתם מות. ְבִמְסַפר ֲאבָֹתם ְלבֵּ  שֵּ

מה עניין שתי מצוות אלו זו לזו, האם יש סיבה 
שנצטוו ישראל על המניין יחד עם ההתייחסות 

 למשפחותם לבית אבותם?

 השראת השכינה
טעם למניין כאן,  )בתחילת החומש(כתב רש"י 

מנאן.  -שכאשר בא הקב"ה להשרות שכינתו עליהם 
ויש להבין דבריו למה השראת השכינה תלויה 

להשרות שכינתו  עתהבמניינן של ישראל, ולמה בא 
 עליהם.

אלא שהנה מאז יציאת מצרים עלו ונתעלו 
ישראל עד לקבלת התורה, אז ירדה שכינה 

ינה עד לתחתונים, ובחטא העגל נסתלקה מהם שכ
שחנכו את המשכן ושכן בו ה', חנוכת המשכן היתה 

. כאן )שמות מ, יז(בחודש הראשון בשנה השנית 
מנאום חודש אחר כך, משדרה עמהם שכינה ל' יום 

 .9כדי דירת קבע
מניין העם הוא מניין ליוצאי צבא, צבא ה'. כפי 
שאמרו במדרש, למה מנאן? להודיע כמה חביבין 

. ועוד ציווה ה' )במדב"ר ב, יט(לפניו שהם היו צבאותיו 
ליחס אותם למשפחותם שאין הקב"ה משרה שכינתו 

, )קידושין ע:(אלא על משפחות מיוחסות בישראל 
כבה ולעשותם דגלים כעין דגלי מלאכיו במר

 .10העליונה
נמצינו למדים, שהמניין והתייחסם לבית אבותם, 
שניהם הכנה רבתי הם כלפי השראת השכינה 
במשכן המזומן, ולאחר שנסתיימו פרשיות הקמת 

, 'תורת כהנים'( -)בחומש ויקרא המשכן וכל דיניו 
נצטווה משה לשוב ולפקוד את בני ישראל. במניין 

 שמות, למשפחותם לבית אבותם.
תחילת חומש הפקודים, מסתיימת הכנת כך ב

בני ישראל להיות 'מאמיריו' של הקב"ה 'ואתה 
מאמירינו'. המניין שהחל בפרשת כי תשא הושלם 
כעת, כאשר הוסיפו למנותם במניין השני גם 
למשפחותם לבית אבותם. כעת השרה הקב"ה 
שכינתו במשכן שהוקם מכסף מחצית השקל של 

 ראשון.פקודי המשכן, שניתן במניין ה
בימי ההכנה לקבלת התורה, נכין עצמנו עוד 

 ועוד להיות כלי מוכשר לקבלת אור אלוקותו יתברך.

 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ
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 מסלתה של תורה

 על גם אבל אחדות על שמירה לגלגלתם זכר כל
  היחיד

דמוֹ ְבאֶֹהל ִסיַני ְבִמְדַבר מֶשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּר  עֵּ
ִני ֶדשַלחֹ ְבֶאָחד ִנית ַבָשָנה ַהשֵּ ֶאֶרץ ְלצֵּאָתם ַהשֵּ  מֵּ

ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל ראש ֶאת ְשאּו לֵּאמֹר. ִמְצַרִים  ִיְשָראֵּ
מוֹ ְבִמְסַפר תםאבוֹ ְלבֵּית ְלִמְשְפחָֹתם  ָזָכר ָכל תשֵּ
 ב(-)במדבר א, אְלֺגְלְגלָֹתם 

 עדת כל ראש שנשיאת, כותב הקדוש האלשיך
 על ואהרן משה ,"מלאי ספירת" רק אינה ישראל בני
 את מנשאים" הם העם את מונים שהם המניין ידי

 מרכבה להיות ראויים להיותם אותם ומכינים ראשם
  הקדוש. האלשיך לשון" השכינה אל

 שכינה להשראת לזכות כדי התנאים אחד, אכן
. (הקדוש האלשיך לשון)" מרכבה כמלאכי אחדות" הוא

 בני אמנם". ֲעַדת ָכל ראש" בביטוי מבוטאת זו אחדות
 אך, "(ְלִמְשְפחָתם)"משפחות  משפחותל נפרדים ישראל

יחשבו'.  אחד כאיש כלם 'כי אחד ראש לכולם יש
 הר במעמד לנבואה ישראל בני זכו זו אחדות בזכות
  .ב(, יט שמות) סיני

 תנאי להשראת השכינה –אחדות ישראל 
ל ָשם 'ַוִיַחן , יחיד בלשון ָהָהר' ֶנֶגד ִיְשָראֵּ

 כעת וגם, (י"רש)" אחד בלב אחד כאיש" שמשמעותו
 שבני, ועוד .שכינה להשראת יזכו האחדות בזכות

 ליעקב דהיינו, אבותם' 'ְלבֵּית מתייחסים ישראל
ל' 'ְבנֵּי נקראים הם ולכן, אבינו  ישראל היות. ִיְשָראֵּ
 יוצאי כל כי" אחדותם, היא היא יעקב ירך יוצאי
 בראשית)שנאמר בתורה  וכפי ,"ייקראו אחת נפש ירכו

י ִמְצַרְיָמה ְלַיֲעקב ַהָבָאה ַהֶמֶפש ָכל" (כו, מו כוֹ יְצאֵּ " ְירֵּ
 נפשותם יעקב ירך יוצאי כל כי והוא. "יחיד בלשון

 זה תו"ד האלשיך" יתברך מאתו האחדות ממקום
 ְבנֵּי ֲעַדת ָכל ראש" אנו שהביטוי רואים. הקדוש
ל , ישראל של אחדותם את כפול באופן מבטא" ִיְשָראֵּ
 אחד ראש בהיותם הן השכינה, להשראת תנאי שהיא

 .ישראל בני בהיותם והן

 שמירת יחודיותו של הפרט
, השכינה להשראת תנאי היותה לצד, זו אחדות

 כל של מחשיבותוהאחדות  שתגרע אסורמכל מקום 
 לאחדות לה שאסור שכן ]וכל עצמו בפני ויחיד יחיד

 אחד כל של האישית זהותו למחיקת כלי שתהווה
 שלא תאמר ולא :ממשיך והאלשיך. מהפרטים[ ואחד
 כל בהצטרף לא אם בחשיבות ואיש איש כל יֵָּחשב
 מחשיבו אני זכר שכל אם כי, הוא כן לא כי, העדה
 נצטווה כן ועל, לגלגלתם ואחד אחד כל עצמו בפני

 לכלל חשיבות יש .עצמו בפני ואחד אחד כל למנות
 אחד לכל גם חשיבות יש אך", העדה כל בהצטרף"

 לצד ולכן, הכלל את המרכיבים מהפרטים ואחד
 היתה שהמצווה לזכור יש, שראינו האחדות ביטויי
 ָזָכר 'ָכל – עצמו' בפני ואחד אחד כל 'למנות

 .ְלֺגְלְגלָֹתם

 "א גוט'ן שבת!" 

 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך
 חובת ומעלת הדן כל אדם לכף זכות

ל ְלִמשְ  ְפחָֹתם ְשאּו ֶאת רֹאש ָכל ֲעַדת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
מוֹת ָכל ָזָכר ְלֺגְלְגלָֹתם וכו'. הַאְך  ְלבֵּית ֲאבָֹתם ְבִמְסַפר שֵּ

תוְֹך ֶאת ַמטֵּה לִֵּוי לֹא ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָשם לֹא ִתָשא בְ 
 )א, ב; מט(ל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ 

עדת  כליש לשאול, שנאמר כאן "שאו את ראש 
בני ישראל", ומאידך בהמשך מפורש "אך את מטה 
לוי לא תפקוד, ואם כן אינו 'כל' גמור, שהלוא אף 

 שבט לוי הוא חלק מעדת בני ישראל?

 תירוץ הבן איש חי
תירץ הבן איש חי בספרו 'עוד יוסף חי', שכאשר 
כתבה התורה 'כל' ישראל, לא היתה כוונתה לכלל 

ימנה את  –השבטים, אלא אותם שבטים שהוא מונה 
כולם בלי הבדל בדרגתם ומעלתם, בכדי לכלול כל 

 הרמות והדרגות של ישראל ללא הבדל.
כאן באה התורה ללמדנו שאין לקטרג על שום 

אל, אפילו על הרשעים, ותמיד צריך אדם מבני ישר
ללמד זכות על כל אדם כיון שבודאי תהיה לו איזו 

 זכות.

ומצינו שהקפיד על משה רבינו בשביל שכינה 
את בני ישראל "המורים", וכן הקפיד על ישעיה 
הנביא שאמר על ישראל "עם טמא שפתיים", וכן 
אליהו הנביא שאמר על ישראל "עזבו בריתך", ועוד 

שהקב"ה הענישם על שהוציאו מפיהם מילה  אחרים,
 אחת של גנאי על בני ישראל. 

קל וחומר לכל אדם שמגנה ומשפיל או מוציא 
שם רע על בני ישראל חלילה, שהוא חמור מאוד. 
אלא אדרבה יחפש אדם תמיד זכויות לסנגר בהם על 

 בני ישראל. 

 מעשה בשבח בני ישראל
אליו מעשה היה עם ה'בן איש חי' עצמו, שבא 

אדם וסיפר על אנשי אירופה שמעשיהם מקולקלים, 
אמר לו ה'בן איש חי' מדוע אינך מסנגר עליהם? 
ענה אותו אדם ואמר שלא מצא להם שום זכות, אמר 
לו ה'בן איש חי', בוא ואספר לך סיפור שהיה בדור 
הקודם, שהיה אחד מעשירי אירופה, אשר מתוך 

ותה עמהם עושרו היה מקורב למלכות והיה אוכל וש
עד שהיה ממש כגוי, ולמרות זאת היה מתפאר 

 ביחוסו כיהודי, עיי"ש. 
בני ישראל", לרבות  כלוזו כוונת הפסוק לומר "

אותם הרשעים, ולכן כתב למשפחותם ולבית אבותם, 
היינו אפילו בשביל אותה זכות שמייחס את עצמו 
למשפחתו ולאבותיו. עוד נלע"ד להוסיף, שלכן כתב 

כל אדם מבני ישראל כולל לרומם שיש  "שאו" לרמז
הרשעים שבהם, אפילו בשביל אותה זכות בודדת 
שהן משתבחים בייחוס היהודי, וקל וחומר כאשר יש 
זכויות רבות לכל אחד ואחד שמצוה עלינו ללמד 

 זכות. 

 דרשת הדברי חיים מצאנז
"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' 

, מפרש האדמו"ר בעל א()במדבר כג, כאלוקיו עמו" 
'דברי חיים' מצאנז זצ"ל: מי שאינו רואה און ביעקב 
ולא עמל בישראל, אלא תמיד הוא מצדיק את 
הבריות ומלמד עליהם זכות, איש כזה ה' אלקיו עמו 
ותרועת מלך בו. ]תהלת חיים שמלות בנימין[. ויש 
להוסיף שגם רמוז שבכל דרגה הן בדרגת יעקב או 

 זכות.ישראל ידון לכף 
וכמ"ש הרמב"ן באגרת לבנו, וזה לשונו: וכל אדם 
יהיה גדול ממך בעיניך, ואם חכם או עשיר הוא 
עליך לכבדו, ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו, 
חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, 

 שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד, ע"כ. 
כל כך יש לאדם לדון את חבירו לכף זכות, וכל 
כך עלינו לראות במעלת חברינו, ועל ידי שנאמץ את 
הנהגה זו בכל פניותינו, נרבה אהבה ואחווה ואחדות 
בישראל, שזו הדרך לזכות לקבלת התורה, ונזכה 

 לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו. 

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא דכימר י"ואהבה, הצב בידידות
 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 

 מתהלך בג"ן

 כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון
 )א, יב(ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶבן ַעִםיַשָדי 

נקדים דברים העומדים ברומו של עולם מהספר 
)מאמר אילו של יצחק פרק הקדוש ברית כהונת עולם 

בביאור ענין הדין שבחודש תשרי, שהנה אמרו  א(
עוברין  עולםבראש השנה כל באי  )ר"ה טז.(רז"ל 

. וביאר על פי המבואר בכתבי האר"י מרוןלפניו כבני 
יבמות טז: )תוספות שמלאך מטטרו"ן שהוא שר העולם 

, אותיותיו הם רמון וט"ט. האותיות ד"ה פסוק(
החיצוניות הם מרו"ן, והאותיות הפנימיות הם ט"ט. 

 . 11וט"ט הוא בגי' ח"י, שהוא החיות הפנימית שבו
הוסיף על זה הברית כהונת עולם, שהנה מט"ט 

, וגם עול"ם במילואו 'עי"ן למ"ד ו"ו עולםהוא שר ה
רמו"ן. אמנם כאשר מ"ם' בגימטריא רצ"ו, כמנין 

נכתוב אות וא"ו עם א', היינו עם החיות האלקית של 
אלופו של עולם, בחי' חיותו של העולם, אז הוא עולה 

העולה  )יחזקאל א, יד(ושוב  רצו"א החיותרצ"ז, בבחי' 
רצ"ז. ובעת הדין של ראש השנה יש הסתלקות החיות 

 עול"ם. וזהו שבראש השנה כל באי 12מן העולם
המורה על העולם מבלי מרו"ן, ניו כבני עוברין לפ

גילוי החיות שבו. ואחר כך נוסף אחד לחשבון המילוי 
 של עולם, ואז מתחדשת חיות העולמות.

עוד הוסיף שם בפרק ב' ]והובאו דבריו באגרא 
[, שיש י"ג מילואים שונים )פר' בראשית, ד, ט(דכלה 

לשם הוי"ה, וחשבונם מגדול ועד קטן הוא: 'ע"ב ס"ז 
ס"ג ס"ב נ"ח נ"ז נ"ד נ"ג נ"ב מ"ט מ"ח מ"ה מ"ד', כל 
מילוי מכוון נגד חודש אחד. ולפי חשבון זה המילוי 

)יו"ד השביעי שהוא מילוי שם הוי"ה של חודש תשרי 
א חודש הוא כמנין נ"ד שהוא ד"ן כי הו ה"א וי"ו ה"א(

וששה  )רחמים(הדין, והם ששה מילואים מצד ימין 
)ויש והד"ן יחידי באמצע.  )דין(מילואים מצד שמאל 

להוסיף עוד שאם נמנה את השבטים לפי סדר תולדותם 
. (13יהיה שבט דן השבט השביעי מכוון כנגד חודש תשרי

ומנין ששת המילואים של ששת החדשים שקודם 
שע"ט כמנין כס"א חודש תשרי, הגימטריא שלהם 

את החודש  )בגימטריא ד"ן(רחמי"ם, והקב"ה מט"ה 
תשרי כלפי חסד, היינו לצרפם עם הששה חדשים 
הראשונים מצד ימין החסד העולים כסא רחמים, 

 לכל באי עולם.  )תל"ג(וביחד הוא במספר זכו"ת 

עוד שם בפרק ט"ז, שמילוי זה שחשבונו ד"ן, יש 
שבהם, באופן  14בו כמה אופנים לחשוב הריבוע

שהיו"ד הוא בה"י הראשונה הימנית המורה על חסד, 
ומילואו הוא: 'יו"ד ה"י וא"ו ה"א' העולה נ"ד, ואז 

'יו"ד, יו"ד ה"י, יו"ד ה"י וא"ו, יו"ד ה"י  הריבוע הוא:
. וכאשר הוא באופן קנ"זוא"ו ה"א' וביחד הוא עולה 

של דין ושמאל, היו"ד הוא בה"י האחרונה, כזה: 'יו"ד 
ה"א וא"ו ה"י' העולה נ"ד, ואז הריבוע הוא 'יו"ד, יו"ד 
ה"א, יו"ד ה"א וא"ו, יו"ד ה"א וא"ו ה"י', ועולה בסך 

)במילוי שם הוי"ה . והם שני חשבונות בדין קל"טהכל 
אשר אחד של רחמים ואחד של דין. וכ העולה ד"ן(

מצרפים קל"ט וקנ"ז הוא רצ"ו שהוא חשבון מספר 

                                                             
וכתב האר"י שזהו שארז"ל )חגיגה טו:( על רבי מאיר שהיה  11

ר, כי רבי מאיר 'רמון מצא תוכו אכל קליפתו  רשאי ללמוד מהַאחֵּ
את זרק', והיינו משום שטעותו של אחר היתה על ידי שראה 

המלאך מט"ט וסבר שהוא אלקות לעצמו )חגיגה טו.(, כי לא ראה 
את החיות האלקית שבו, אבל רבי מאיר רמו"ן מצא ותוכו )ט"ט 

=ח"י( אכל וקליפתו זרק, שידע להבחין שהעיקר הוא הוא החיות 
 האלקות שבו

וכידוע שבכל ראש השנה מסתלקת החיות מן העולם ומתחדשת  12
 .רא בכתבי האר"י ענין הדורמיטא(בכל ראש השנה )והוא הנק

עוד בענין השייכות של שבט דן לענין הדין, מבואר בפסוק דן  13
ידין עמו כאחד שבטי ישראל, ועיין פסחים )ד.(, ומובא בשם הגאון 
רבי זלמן מוילנא שביום שבו קורים הקרבת הנשיא של שבט דן בו 

 ביום יחול ראש השנה.
'ריבוע', ענינה לחזור ולחשב כל אחת מדרכי הגימטריא נקראת  14

אות מתחילת התיבה עם כל אותיות הקודמות, והיא כדרך ריבוע 
המקיף את השטח מכל קצותיו. ולדוגמא: ניסן עולה בגימטריא ת' 

 בחשבון זה נ' נ"י ני"ס ניס"ן.



הדין, וכנ"ל. וכן נרמז זה בלשון הקליר בפיוט מוסף 
של ראש השנה שהדין הוא 'להזכר למו ַזך ְוַרע', היינו 

 צדיק ורשע, כי ז"ך ור"ע הוא בגי' רצ"ו.

עוד כתב שם, שידוע מה שכתב בעשרה 
מר מאמרות, שמלאך מט"ט שהוא שר העולם הוא האו

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והתיקון הנכון 
הוא כאשר הוא מצורף ליחוד העליון של שמע 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, להורות על החיות 
האלקית שבעולם ובמלאך מט"ט. והראשי תיבות של 
הפסוקים שמע ישראל וגו' וברוך שם וכו' עולה 

תב תש"ל. שהוא כמנין קר"ע שט"ן עם הכולל, כמו שכ
האריז"ל, המורה על ידי המתקת הדין לטובה. ואחר 
המתקה זו שוב אין כאן ַזך ְוַרע אלא זך וזך ויצא גזר 
הדין לטובה על כל אחד, כי ז"ך פעמים ז"ך עולה 
תשכ"ט. וכן שם ד"ן הוא ב' פעמים זך. והתיקון של 
מלאך מט"ט הוא בהיותו בבחי' שד"י, כי מטטרו"ן 

)סנהדרין לח:; רש"י ונו בגימטריא שד"י שמו כשם ק
, וזהו ענין החיות האלקות לעולם, בבחי' שמות כג, כא(

. עד כאן מקצת )אבות דר"נ לח(שדי לעולם במלכותו 
מן המקצת ופחות מן הטיפה מן הים ממה שכתב 
בברית כהונת עולם שם, והאריך בזה נוראות 

 ונפלאות כדרכו בקודש. 

 אחת לאחת למצוא חשבון
ות שכל זה מרומז כאן בפסוק, ועתה אראנו נפלא

אחיעזר  -היינו חודש תשרי המרומז בשם ד"ן  לד"ן
הוא  עמישד"יבגימטריא רצ"ו, ו אחיעז"ר, בן עמישדי

כמנין זכו"ת עם הכולל, והכולל יורד מעמישד"י, 
ושוב,  רצואומשלים לתיבת אחיעז"ר להיות החיות 

 )היינו עולם במילוי עםואז הרי זה עולה מכוון רצו"א 
וזכו"ת. והוא תיקון בחי' מרון שבמט"ט שר העולם  א'(

העולה במילואו רצ"ו. וכמו כן כאשר נחשוב 'לד"ן 
פחות אחד  )תבל(אחיעז"ר ב"ן' הרי זה עולה תל"ב 

מזכות, ו'עמישד"י' עולה תל"ד היינו זכות עם הכולל, 
ויורד אחד מהכולל להשלים לתב"ל להיותו בבחי' 

 ט.זכות, אף תכון תבל בל תמו
" הרי זה לד"ן אחיעז"רוכאשר נחשוב תיבות "

עולה ש"פ כמספר מילוי שמות הוי"ה שבששה 
חדשים שקודם חודש תשרי עה"כ, שאליהם מצטרף 

, וענינו דןחודש תשרי שמילוי הוי"ה שלו עולה כמנין 
 .אחיעזרמרו"ן כמנין 

' הוא בגי' תש"ל. שזהו התיקון אחיעזר עמישדיו'
יות האלקית וכנ"ל, וכל של התחברות מט"ט עם הח

זה ענינו של שם ד"ן המרומז כנגד שבט דן, וככל 
הנ"ל. ועמישד"י הוא אותיות שמע יד"י העולה כ"ד, 
היינו החיבור של שמע עם כ"ד אותיות של ברוך שם 

 וכו'. 

יש לנו בזה כמה וכמה רמזים, ורק עוד רמז  עוד
אחד, דהנה נרמז כאן חשבון ש"פ שהוא מילוי שמות 

ה של הששה חדשים הראשונים עם תיבת ד"ן הוי"
והנה כאשר נחשוב  שהוא המילוי של חודש תשרי.

שם הוי"ה בחשבון הכפל י"ה פעמים ו"ה הרי זה 
קס"ה, והנה קס"ה פעמים ש"פ עולה לחשבון ס"ב 
אלף ושבע מאות, וזה שאמר הכתוב 'פקודיהם למטה 

 דן שנים וששים אלף ושבע מאות'.

 א גוט'ן שבת!
 המערכת גילה הכותב שליט"א עוד טפח מהנך רזין דאורייתא:לבקשת 

ב"פ לדן אחיעזר בן עמישדי עולה אלף תשל"ב, שהוא 
מנין המידות נוצר חסד לאלפים ונושא עון ופשע וחטאה 
ונקה, שהם ו' מידות כמ"ש בכתבי האר"י, והם נגד ששה 

 .החדשים כדאי' באר"י שי"ג מדות הם כנגד ו' חדשים

אל הר האלקים העולה בגי' רצ"ו, וירא  משה רבינו בא
אליו מלאך ה' מט"ט בלב"ת עולה כמנין עמישדי ששמו 

 כשם רבו.

 

 בוים )מאנסי(  צבי לתגובות: הרב ישראל

 

 עיון המשפט

האם גבאי חייב לשלם על ספר תורה שנגנב אחר 
 ששכח לנעול את ארון הקודש?

ָדה ָכל ִמְשֶמֶרת ְוֶאת ִמְשַמְרתוֹ ֶאת ְוָשְמרּו  ִלְפנֵּי ָהעֵּ
ד אֶֹהל  (ז ג,) ַהִםְשָכן ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד מוֹעֵּ

כמה יהיה חייב  :גבאיהמהי מידת האחריות של 
להתאמץ בשמירת רכוש בית הכנסת? ובמה הגבאי 

עבודות בבית  בצעחייב כאשר הוא שוכר פועלים ל
הכנסת? ואם לא שמר כראוי, מתי יהיה חייב לשלם 
מכספו האישי? ומה דין גבאי קופת צדקה, או ארגון 

 חסד?

 עיקרי כללי שמירה על רכוש בית הכנסת
שומר השמירה על הקדש, היינו ש דין אמנם אין

על ממון של הקדש אינו חייב לשלם אם לא שמר 
ו כשומר על . אך שומר על בית כנסת אינ15כראוי

הקדש, ודינו ככל שומר על רכוש פרטי. שהרי בית 
הכנסת שייך לציבור, והרי הוא כמי שקיבל אחריות 

. והגבאי דינו כפועל. 16על ממון של קבוצת שותפים
ואם הוא מקבל שכר, הרי הוא שומר שכר. וגבאי 
בחינם, פעמים דינו כשומר חינם, ופעמים כשומר 

ור גם במקרה . ולעיתים בכלל יהיה פט17שכר
פשיעה, כדין בעליו עמו. וכן כאשר הגבאי עוסק 
בשכירת בעלי מקצוע ושאר פועלים לבית הכנסת, 

 דינו כדין שומר, בחינם או בשכר.

 מהי חובת השמירה בפועל?
הגבאי שקיבל על עצמו את אחריות בית הכנסת, 
חייב לשמור כמקובל. ואם שכח לנעול את ארון 

הרי זה פשיעה, והוא  הקודש, וספר התורה נגנב,
. אמנם אם ארון הקודש נפרץ, גם 18יהיה חייב לשלם

גבאי בשכר יהיה פטור מתשלום הגניבה. שהרי עשה 
כדעת הציבור, וכדין פועל ששמר כפי שבעל הבית 
ביקש ממנו. כך גם כל רכוש בית הכנסת, הגבאי 
חייב לשמור בהתאם לרצון הציבור ולמקובל 

על רכוש בית הכנסת,  . וכשם שחייב לשמור19במקום
כך חייב למנוע הפסד כספי, וכגון כיבוי החשמל 
בסוף היום, מניעת הפסד מים וכדו'. ואם לא עשה 
זאת בפשיעה, פעמים שיהיה חייב לשלם. ופעמים 
שגם ברשלנות שאינה פשיעה יהיה חייב לשלם, ויש 

 .20לעשות שאלת חכם בכל מקרה לגופו

 סתחובת הגבאי כששוכר עובד לבית הכנ
כשם שהגבאי חייב לשמור על בית הכנסת 
ולמנוע הפסד, כך אם הוא שוכר פועל עבור בית 
הכנסת, מחובתו לוודא שהפועל עושה את מלאכתו 
כראוי. וכן שאינו משלם לפועל מעבר למקובל. ואם 
טעה בפשיעה, יהיה חייב לשלם, כדין שומר 

. וכן גם אם מקובל לעשות ביטוח לספרי 21שפשע
', והגבאי התרשל ולא עשה, חייב לשלם התורה וכדו

 את הנזק.

                                                             
 סי' ש"א סעיף א'. 15
 סי' צ"ה סעיף א'. 16
פי שנתבאר אם יש לו טובת הנאה, הרי הוא כדין שומר שכר. וכ 17

 בסי' ש"ה סעיף ו', שמ"ב סעיף א', ש"ו סעיף א', וכו'.
וברדב"ז ח"א סי' תע"ה כתב שספר תורה עצמו דינו כדין הקדש,  18

ופטור משמירה. והערך שי סי' ש"א כתב שהיינו דווקא בספר 
תורה שאין הציבור יכול לתבעו. וגם בזה הערך שי חולק. ולמעשה 

 וע את ספרי התורה.כרגיל הציבור תמיד יכול לתב
אמנם פעמים שבית הכנסת הוא בגדר ממון שאין לו תובעין,  19

אם אינו שייך לציבור מסויים. אך כרגיל בתי הכנסת שייכים 
 לציבור המתפללים, או למנהיג הקהילה וכדו'.

ודאי הוא שלא בכל מצב נאמר שהוא פושע, שהרי לא קיבל את  20
א ישבות. והכל לפי תפקידו על דעת השתעבדות יום ולילה ל

 הענין.
דין האחראי על שכירת פועלים, כדי אומן העוסק במלאכתו,  21

אם בחינם הוי כשומר חינם, ואם בשכר, הוי כש"ש. דיני אומן 
נתבאר בסי' ש"ו. ומאחר שנתבאר שדין האומן כדין השומר, הרי 
כל פטורי שומר, וכגון פטור בעליו עמו, פוטרים גם באומן. ועי' 

גאונים שומרים צ"ו סי' ע"ז. שו"ת תשורת שי ח"א סי' שס"ד. דברי 
מגן שאול סי' קל"ט. שו"ת משפטים ישרים סי' קל"ד. שאלת שלום 

 מהד"ת סי' קצ"ג ובאגרות משה ח"א סי' ע.

 פטור מתשלום מטעם בעליו עמו
אמנם בדרך כלל בפועל הגבאי יהיה פטור 

. שהרי 22מתשלום במקרה פשיעה, מטעם בעליו עמו
כלל הוא, כי כל מצב שהבעלים של החפץ עשה 
שירות כלשהו לשומר בזמן התחלת השמירה, או היה 

. 23זמן התחלת השמירהמשועבד לו בשעבוד כלשהו ב
. ואם 24הרי השומר פטור מתשלום גם אם פשע

המדובר בשומר על חפץ של שותפים רבים, ואחד 
מהשותפים הללו היה משועבד לו או עשה עבורו 
שירות כלשהו בזמן התחלת השמירה, הרי זה ספק 

. ולמעשה מספק אינו 25אם חייב במקרה פשיעה
מהציבור . וכרגיל יש לפחות אדם אחד 26חייב לשלם

שמשועבד לגבאי. אם רב בית הכנסת, או חזן קבוע, 
או בעל קורא קבוע, וכן לעיתים אחד המתפללים 
משמש אף הוא כגבאי נוסף וכדו'. וכן גם אם אחד 

. 27מהמתפללים מלמד את בנו של הגבאי וכדו'
ומספיק שיהיה מתפלל אחד המשועבד לו, כדי לפטור 

ם בעליו . אך גם א28אותו מתשלום במקרה פשיעה
עמו, ופטור מתשלום. אין זה פוטר אותו מחובתו 

 .29לשמור כראוי

 דין הגבאי למעשה
למעשה הגבאי חייב לשמור כראוי וכמקובל 
במקום, וחייב למנוע כל הפסד כספי מבית הכנסת. 
וכן כאשר הגבאי שוכר עובדים לטובת בית הכנסת, 
מחובתו להקפיד שלא לשלם יותר מהצורך. ואם 

  .במלאכתו, פעמים שחייב לשלםהתרשל 

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת
בוררות , המשפט עיון הוראה ובית כולל ראש

  ממונות בענייני ויעוץ

 טל': ,הרב אליעזר דוידזון לתגובות:

  322-7235323 פקס:  3112517250

 פרחים לתורה
 'ובשם אלקינו נדגול'! –סוד סדר הדגלים 

 ִאיש ַעל ִדְגלוֹ ְבאֹתֹת ְלבֵּית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְבנֵּי
ל   )ב, ב(ִיְשָראֵּ

הכלי יקר מוצא טעם לשבח בסדר ייחודי של 
חניית בני ישראל לדגליהם, על פי דברי חכמינו "אין 
השכינה שורה אלא על חכם, עשיר, גיבור ועניו" 

, כי ארבעה קניינים אלו הם כל שלימות )נדרים לח.(
, אם משתמש בהם לכבוד קונו, ואף כאן סדרם האדם

לפי מעלות ותכונות אלו, כדי שיזכו להשראת שכינה 
 ביניהם, ואלו דבריו:

 קנין החכמה –דגל מחנה יהודה 
ראשונה יסעו כי מהם  –יהודה יששכר וזבולון 

ככתוב "לא יסור שבט מיהודה  -תצא תורה. יהודה 
ו ראשי , אל)בראשית מט, י(ומחוקק מבין רגליו" 
שנאמר  –. יששכר )סנהדרין ה.(גלויות ונשיאי ישראל 

)דברי הימים א יב, "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים" 

                                                             
פטור בעליו עמו שייך בכל השומרים. חו"מ סי' שמ"ו סעיף י"ט.  22

 ובסי' שמ"ו התבארו כל כללי בעליו עמו.
 י"ב.שם סעיף  23
 שם סעיף א'. 24
 שם סעיף י"א. 25
בקצה"ח סק"ג כתב שהספק הוא רק לגבי אותו שותף, ודאי  26

חייב לכל שאר השותפים. אך הגר"א סקי"ד כתב שפטור מלשלם 
 גם לשאר השותפים.

אמנם דוקא אם אותו אחד היה עסוק במלאכתו בזמן התחלת  27
פועל השמירה. או שהיה משועבד באותו הזמן גם אם לא עסק ב

 במלאכתו.
והתחלת השמירה היא בזמן קבלת התפקיד באופן כללי, ואם בית 
הכנסת קיבל או קנה חפצים נוספים, התחלת השמירה כלפי אותם 

 חפצים היא בזמן שהם הגיעו לידי הגבאי.
כפי שהתבאר בדין שומר חפץ של שותפים ואחד מהם היה  28

 בגדר בעליו עמו.
ח. ולמעשה ודאי יש להחמיר אור שמח שכירות פ"ג ה"ח. וי" 29

ולשמור. וודאי יש בזה גם מדין חובת ואהבת לרעך כמוך. ועיי' 
ש"ך סי' ס"ו ס"ק קכ"ו. נתה"מ סי' רצ"א סקל"ד. ובברכת שמואל 

 ב"מ סי' מ"ז.



שנאמר "ומזבולון מושכים בשבט סופר"  –. זבולון לב(
. והלכו ראשונה כי להם משפט )שופטים ה, יד(

הראשית במלחמה, כי מלחמת ישראל אינה בחרב 
באותיות א' ב', שהם כ"ז  וחנית כי אם בתורה שנתנה

, שזה מנין )= כ"ב אותיות רגילות, ומנצפ"ך הסופיות(
 ראשי תיבות של יהודה יששכר וזבולון.

 קנין המידות –דגל מחנה ראובן 
ראובו שמעון וגד חנו בדרום, שנקרא כן על שם 
דר רום, שהשמש דר ברומו, כך כל הנכנע בטבע, 

לכל ההכנעה ראש הקדוש ברוך הוא מגביהו, ו
. את מידה ההכנעה מצאנו בראובן המידות הטובות

שהודה ולא בוש במעשה בלהה, ]כמבואר בגמרא 
מי גרם לראובן שיודה וכו'[, וזה בא מחמת  )סוטה ז:(

ענוה, כי גבה רוח בוש מלהודות. שבט שמעון הם 
אשר בהם ההכנעה  -מלמדים וסופרים ועניים 

הם היו  –מצויה יותר מבזולתם. ולגבי שבט גד 
צריכים ללכת בין בני ישראל במלחמה, אך הלכו 
חלוצים בראש לפנים משורת הדין, ועשו זאת מחמת 

הערת הכותב: היו מוכרחים לעשות כן כדי ענוה ]
 לקבל נחלה בעבר הירדן[.

 קנין הגבורה –דגל מחנה אפרים 
אפרים מנשה ובנימין יסעו שלישיים, כי מעלת 
הגבורה היא השלישית כמוזכר בתחילת דברינו. 
ועליהם נאמר "לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה 

וסף . ואכן נאמר בהם שי)תהלים פ, ג(את גבורתך" 
סמל  – )דברים לג, יז(הוא "בכור שורו הדר לו" 
. ומכיון )בראשית מט, כז(לגבורה, ו"בנימין זאב יטרף" 

שגבורת האדם הולכת ופוחתת ככל שמזקין, לכן חנו 
 במערב בו השמש הולכת ושוקעת.

 קנין העושר –דגל מחנה דן 
דן אשר ונפתלי בצפון אשר משם "זהב יאתה" 

תן זכו להיות בעלי עושר, שנאמר , ושלוש)איוב לז, כב(
, "נפתלי שבע )בראשית מט, כ("מאשר שמנה לחמו" 
וכידוע "ברכת ה'  )דברים לג, כג(רצון ומלא ברכת ה'" 

, ושבט דן עשה עגלי זהב )משלי י, כב(היא תעשיר" 
בגלל רוב זהב שהושפע לו, ולכן היה אחרון "מאסף 
 לכל המחנות". ומכיון שקנין העושר הוא הפחות

 שבכולם, לכן נאמר בהם "לאחרונה יסעו".
אך יש להדגיש שהשכינה וארון ה' ומשכנו 
חונים באמצע, להורות שכולם כאחד טובים כאשר 

 הם משתמשים בקנייניהם לשם שמים! 
יהי רצון שנשכיל לנצל את כוחותינו ותכונותינו 
בצורה הנכונה, ולהגיע בצורה הנכונה  ובהכנה 

ום הגדול של קבלת תורתנו הראויה לחודש סיון ולי
 הקדושה!

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 קרסים
חפץ להדבק באהבת חברך? הוי נושא ונותן 

 בטובתו! 
"הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה, כי 
לאשר יאהב האדם ייטיב לו. אבל הסברא השניה 

אשר  היא; כי יאהב האדם את פרי מעשיו, בהרגישו
אם בן יהיה אשר ילד,  –חלק מעצמיותו בהם הוא 

או אימן, או חיה אשר גידל, ואם צמח אשר נטע, או 
אם גם מן הדומם, כמו בית אשר בנה. הנהו דבוק 

 למעשי ידיו באהבה כי את עצמו ימצא בהם. 

וכן הראוני מקור בדברי רבותינו ז"ל כסברא זאת 
; )פ"ב(השניה, כי כך שנינו במסכת דרך ארץ זוטא 

'אם חפץ אתה להדבק באהבת חברך, הוי נושא ונותן 
)'מכתב מאליהו' להרב דסלר, קונטרס החסד, בטובתו" 

      ח"א(

החיבור והקשר לחברה ולאנושות נצרך לכל אדם 
על כך במאמרים  כאויר לנשימה, וכבר הורחב

 האחרונים.

 את הצורך הזה אפשר למלא בשני אופנים.
כפי שבצורך הגשמי לאכילה, יכול האדם 
להרבות באכילה ולאכול כתאוות נפשו בלא להבחין 
בין רע לטוב. ולאידך יכול לאכול לשובע נפשו, 
באכילה בריאה ובתזונה נכונה ומחושבת, בה ימנע 

הצורך לאוכל מעצמו חולי ככל האפשר. בשניהם 
נרגע והתמלא, אך בעוד שבאופן הראשון בחר בדרך 
קצרה שהיא ארוכה, כאשר ברבות הימים האדם 
נאלץ להתמודד עם סיבוכים שיכול היה למנוע. הרי 
שבאופן השני נהג בבחינת 'החכם עיניו בראשו', 
והיא דרך ארוכה שהיא קצרה. אכן קשה להימנע 

ברבות ממאכלים ערבים, אך ההשקעה משתלמת 
 השנים. 

 ובחרת בחיים
כך הם פני הדברים בצורך הנפשי בחברה. יכול 
אדם להתרועע עם חברים יום וליל. להתעדכן 
בנעשה והנשמע. ולחפור בכל "לשון הרע" אפשרי. 
ויכול לעומת זאת להשקיע בחברה איכותית, בחיבור 
לאנשים שיאהבו אותו, שיתקשרו אליו וידאגו לו 

מו לתלפיות, כך שסביבת באמת, ולבנות את עול
 משפחתו וחביריו תהווה לו תמיכה ועוגן לחיים. 

בעוד החיבור הזול והרדוד הוא בהישג יד, 
החיבור העמוק והאמיתי לחברה ולמשפחה הקרובה, 
דורש הקרבה ונתינה, וכפי שהובאו בשבועות 
קודמים דברי הראשונים על המשנה 'וקנה לך חבר', 

 , ובמשיכת הלב.שהאדם צריך לקנותו במאמצים

 יאהב –כי לאשר יתן 
הורגלנו לראות את זה כהכרח אשר לא ישובח 
ולא יגונה. אך כאמור בדבריו של הרב דסלר אנו 
מוצאים דברים נפלאים בחכמת הנפש, הנתינה היא 
המולידה אהבה. יוצא אם כן, כי ההשקעה והנתינה 
לחברה הקרובה, לילדים, ולבני הבית, לא מכורח היא 

אלא מלכתחילה, כך הוא סדר הדברים, 'כי  מגיעה,
 יאהב'. –לאשר יתן 

וכה הם המשך דבריו שם: "לכל אחד יש ניצוץ 
כח הנתינה, אולם יען כי מעט מאד הוא עניין 
הנתינה אשר בהם, על כן יבחרו מאשר ימצאו חן 

את  –בעיניהם, להם יתנו וייטיבו, ואותם יאהבו 
, משפחתם –אלה יחשבו כאילו שלהם המה 

אך את שאר בני  –קרוביהם, רעיהם, וחבריהם 
האדם לנכרים וזרים יחשבו, יתנהגו עמהם במידת 

 הנטילה, יתחרו בהם ויחטפו מהם ככל אשר יוכלו. 
אך יתבונן נא האדם 'כי לאשר יתן יאהב', וגם 
יהיה לו חלק בו וידבק אליו, כאמור. ואז יבחין ויבין, 

טרם נתן לו,  כי זה אשר זר נחשב לו, הוא רק מאשר
ועוד לא הטיב עמו. אם יתחיל נא להיטיב את כל 
אשר ימצא, כי אז ירגיש אשר כולם המה קרוביו, 
כולם אהוביו, כי בכולם יש לו חלק ובכולם התפשטה 

 עצמיותו".

מה מתאימים הדברים כאשר אנו עדיין תחת 
השפעת ל"ג בעומר באתרא קדישא מירון שהוא כולו 

מתחננים אליך; רק תיקח,  חג הנתינה כאשר אנשים
רק תאכל, תעשה ברכה. כולם מרגישים אלו חיים 
יפים אלו, נשכיל להיות מאותם האנשים שימצאו עוז 
בלבבם להשקיע את ההשקעה המשמעותית הזאת, 

 .שמניבה הרבה מאד

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 פדיון הבן כמו פ"ד תעניותסעודת 
 )ג, מט(ַוִיַקח מֶֹשה אֵּת ֶכֶסף ַהִפְדיוֹם 

הגאון הצדיק רבי מרדכי מנשכיז אמר, כי 
מפסוק זה רמז לענין המקובל בעולם שסעודת פדיון 
הבן עולה כמו פ"ד תעניות, כי בכל מקום כתיב כסף 
הְפדּוִים וכאן נאמר 'הפדיום' היינו פ"ד יום. והובא 

זכרון יצחק. וכן כתב בשמו בספר סגולות  בספר
)פר' בשם ספר אילנא דחיי  )מערכת פ' אות ג(ישראל 
 .במדבר(

ובאמת בספר שדי חמד לרבנו חיים חזקיה מדיני 
שאמרו לו בשנת תרנ"ט לבא  )מערכת ס אות נד(כתב 

לסעודת פדיון הבן לירושלים ושיש בספרים שסעודה 
)סימן שו"ת הד"ר זו נחשבת כפ"ד תעניות. וכן מצא ב

שהעולם אומרים שסעודת פדיון הבן עומד  לט(
במקום פ"ד תעניות כמנין אחה"ע כמו שמתענים 

. אך השדי )ועיין בשער רוח הקודש(בימי השובבי"ם". 
 חמד כתב שאין לזה מקור.

אולם כבר העיר בספר היקר תפארת הפדיון 
לבני הרה"ג רבי משה יוחאי רז שליט"א,  )פרק ח(

וחזק בעולם, יש דברים בגו, וכמו שאמרו שדבר שה
: 'צריכין למיחש למאי )תרומות פ"ח ה"ה(בירושלמי 

כתב,  )סימן ט(דברייתא חוששין'. ובתשובת הרשב"א 
'כל דבר שיש לו קבלה ביד זקנים וזקנות לא נסתר 

למהר"י  )סימן ט(קבלתם' וכו'. עכ"ד. ובשו"ת הלק"ט 
וט הוא אשר חאגיז כתב: וזה כלל גדול וכו' כי פש

באהבת ה' את עמו ישראל יסיר מכשול מדרכיהם, 
ולא יטו כל העולם אחר היחיד אילו סברתו דחויה. 

בודאי אמת הוא.  –עכ"ל. אם כן כיון שמסורת היא 
 וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.
: מסורת )סימן לה(וזה לשון הרב זוכר הברית 

התענה בידינו, מי שאוכל בסעודת פדיון הבן, כאילו 
שמונים וארבע תעניות. והנח להם לישראל אם אינם 
נביאים הן, בני נביאים הן. 'ומסתמא בא בקבלה איש 

 מפי איש'! עכ"ל. ואזן מילין תבחן.
 קבלה מהאריז"ל במעלת סעודת פדיון

ומה מאד נפלא הדבר, ששוב הביא לנו הגאון 
רבי יהושע מאמאן שליט"א בשו"ת עמק יהושע ח"ג 

: שקבלה )דף ב(בשם ספר דברי שמואל  יח()חיו"ד סי' 
בידו איש מפי איש עד רבנו האריז"ל שסעודת פדיון 
נחשבת כפ"ד תעניות. ושאם היה השדי חמד רואה 
דבר זה היה מברך ברוך הטוב והמטיב. עכ"ד. וברוך 
ה' אשר לא השבית לנו נאמן. וראה בספר תפארת 

 הפדיון שם מה שכתב עוד. ראה נא ורוה צמאונך.
הנה כי כן, אם נזדמן לאדם סעודה זו, ובפרט 
כשמזמינים אותו בפירוש, ישמח וירוץ למצוה זו, 

 ויחשב לו כסך תעניות אלו.

אך זאת צריך להודיע: כי כשם שבכל צום, אין 
, כן )עיין ברכות דף כג.(מעלה לצום בלעדי 'תשובה' 

בזה, יהרהר בתשובה ויקבל על עצמו ללכת בדרכים 
'סור מרע ועשה טוב'. ואז אכילתו טובות ולקיים 

תעלה בטוב. ותתהפך נפשו מרע לטוב, ויזכהו ה' 
 .לטהרה ולטוב. כי ה' לא ימנע הטוב. אמן

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב
 

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"ציון וראש כולל פלא יועץ, מח

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו
 צבא!

ל ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ָכל יֹצֵּא 'ָצָבא' בְ  ִיְשָראֵּ
 )א, ג(ִתְפְקדּו אָֹתם ְל'ִצְבאָֹתם' 

עם ישראל הם צבא. צבא הוא התאספות 
והתארגנות של הרבה יחידים למטרה מאוחדת. הצבא 
יש לו רצון ]מלשון צבי וחמיד[ משותף עז, הנותן לו 

 הקמים נגדו.  כוח אדיר להילחם ולהתגבר על
מחלקות. כל -ל הרבה מחלקות ותתכולהצבא  

אגף יש לו תפקיד יחודי. בהתחלת הִמפקד בפרשתנו 
לא מצינו שכל שבט לחוד נקרא צבא, אלא 'כל יוצא 
צבא': כל יחיד מבן עשרים שנה יוצא ]מלהיות יחיד 

ִצבּור. בהמשך, כשמתארגנים -לבד[ ומצטרף לצבא
)א, הּו ְוִאיש ַעל ִדְגלו ְלִצְבאָֹתם' לדגלים 'ִאיש ַעל ַמֲחנֵּ 



יֶהם' וכל דגל  , כל שבט מקבל התואר 'ּוְצָבאוֹנב( ּוְפֺקדֵּ
של שלשה שבטים כבר מורכב מכמה 'צבאות': ֶדֶגל 

צבא -ַמֲחנֵּה ְיהּוָדה ְלִצְבאָֹתם, ואצל הלוים אין יוצא
ֲחִמִשים 'ִמֶבן ְשלִֹשים ָשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶבן  )ד, ג(אלא 

ד' ]ראה ָשָנה ָכל ָבא ַלָצָבא ַלֲעשות ְמָלאָכה ְבאֶֹהל מו עֵּ
 העבודה[. "דבזה ע 'נתיבות שלום סוף פר' מטות בי

 צבאות ה'
עוד לפני שיצאנו ממצרים קבלנו את התואר 

ל והתפקיד: ְוהוצֵּאִתי ֶאת ִצְבאַֹתי ֶאת ַעִםי ְבנֵּי ִיְשרָ  אֵּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ובצאתנו 'ַוְיִהי ְבֶעֶצם ַהיום  ת ז, ד()שמומֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים' ַהֶזה ָיְצאּו ָכל ִצְבאוֹ  .)שם יב, מא(ת ה' מֵּ
ָכל בשבת בראשית כתוב 'ַוְיֺכלּו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ וְ 

ְצָבָאם'. אולי יש לפרש 'צבאם' מלשון 'צבי וחמיד 
חלק 'וכל  –ורגיג' כמו שפירש אוה"ח הקדוש 'ויכולו' 

וחלק מהסובב של העולם יתעצם בכח אש התשוקה 
הבוערת בו להתקרב לבחינת כללות נצר המקווה' 
'כהדבקות באורו יתברך ואליו יכספו כל נפש חיונית 
המגעת להכיר קצת מנועם אורו יתברך תצא נפשם 

 לחזות בנועם ה''.
המאורות וכוכבים,  –יש צבא השמים 
ודגים וכל חיה ורמש  –והמלאכים. וצבא הארץ 

  31. ה' ברא 'צבאות מול צבאות'30הצומח, גם האדם
'ולא עוד אלא שחביבין כל מה שלמטן יותר משל 

ת, אוֹ. 'ִהְשַבְעִתי ֶאְתֶכם ְבנות ְירּוָשָלִים ִבְצבָ 32למעלן'
 .33ְבָצָבא ֶשל ַמְעָלה ּוְבָצָבא ֶשל ַמָטה'

 ת-ה' צבא
ם קודש-'ה' צבאֹ תאַמר ה' . 'ו34ת שמו', הוא שֵּ

, אמר רבי אלעזר מיום שברא הקב''ה את 35ת-צבא
ת עד -עולמו לא היה אדם שקראו להקב''ה צבא

ת, אמרה חנה לפני -שבאתה חנה וקראתו צבא
הקב''ה, רבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת 

'   'ר' 36בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד?
זז בשם ר' יוחנן, לעולם אל יהא פסוק זה  37יוסי

י ַיֲעקֹב סֶ  ת-ְצָבאֹמפיך 'ה'  ָלה' ִעָםנּו ִמְשָגב ָלנּו ֱאלֹקֵּ
י ָאָדם בֹטֵּ  ת-ְצָבאֹורבי אבהו בשם ר' יוחנן 'ה'  ַח הַאְשרֵּ

 ' 38ָבךְ 

 איזה העיקר? –הצבא והמלחמה 
הוא כדי לעשות  צבארגילים אנו לחשוב ש

מלחמה, שהרי עדיף שלא יהיו מלחמות, ולא יהיה 
 39צבא... אבל האמת היא שכל המלחמות הן רק תירוץ

שיהיה צבא!  מכל הנ"ל אנו רואים ש'צבא' הוא  כדי
מושג נשגב מיסודות הבריאה, משמות הקודש, גם 
ם חביב של כלל ישראל, שם מיוחד לתפילה  שֵּ

 טחוננו בה'.ולהזכיר על ידו תמיד את בי

 מה הכח של תפילת רבים
ברמב"ן סוף פרשת בא 'שאין לנו טעם אחר 
ביצירה הראשונה, ואין לעליון חפץ בתחתונים מלבד 
שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו, וכוונת רוממות 
הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת 
הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו 

והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו  ל שבראם-לא
בריותיך אנחנו'.  פירוש דבריו, שהחשיבות להתפלל 
בבית כנסת, בציבור, בקול, והטעם שתפילת רבים 
מתקבלת ביותר, כי כשהרבים מתפללים ביחד כל 
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אין זה התנא ר' יוסי שסובר )אבות דר' נתן מג, מסכת סופרים   
ד, שבועות לה:( שצבאות אינו שם קודש 'שלא נקרא צבאות אלא 

על שם ישראל'. להלכה הוא שם קודש, שהשי"ת נקרא ע"ש 
 צבאותיו.

38
 ילקוט תהילים מו, ירושלמי ברכות פ"ה  

39
ישראל היום, -רואים שגם בארץלהבדיל אלף הבדלות אנו   

המדינה רוצה את כולם בצבא, לא בגלל שצריכים אותם להילחם 
אלא להכניס את כולם ל'כור ההיתוך' של כפירה כו'. ומאויבי 
 תחכמני, שלהתמסר להיות צבא נאמן לה' זוהי תכלית הכל!  

אחד מפגין לעצמו ולכל אחד שמתפלל עמו שה' 
בראנו ושהוא כל יכול ושומע תפילה ומושיע כו'. 

כבוד שמים שמתרבה ומתפרסם ומתעמק  גודל שגב
ע"י תפילת הרבים הוא עיקר הכל: לתכלית זו באה 

 הצרה, ובגללה מגיעה הישועה.
כמו כן עצם התהוות כלל ישראל ל'צבאות ה'', 

יוצא מתוך עצמו וממקד  –שכל יחיד הוא 'יוצא צבא' 
את כל רצונותיו לטובת כלל ישראל ולמען כבוד 

ת העולם. האמונה וקידוש זוהי תכלית בריא –שמים 
שם שמים מתעצמת בכמות ובאיכות פי אלפי אלפים 
עד אין שיעור אצל כל יחיד ויחיד ועל אחת כמה 
וכמה אצל הציבור בכללותו, בהתאסף יחד צבאות 

ובוודאי גם זוכים על ידי זה לניצחונות כבירים  40ה'.
 .נגד כוחות הרע בגו"ר

 א גוטן שבת! 

 הרב שמואל נוסבוים

  נוסבוים שמואל בות: הרבלתגו

 תובנות

 ענווה גדולה מכולם
ֶאל מֶֹשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבאֶֹהל מועֵּד  ה'ַוְיַדבֵּר 

ִנית ְלצֵּאתָ  ִני ַבָשָנה ַהשֵּ ֶאֶרץ ְבֶאָחד ַלחֶֹדש ַהשֵּ ם מֵּ
 )במדבר א, א( ִמְצַרִים לֵּאמֹר

הנה במדרש נאמר שהתורה נתנה באש במים 
שם פסוקים לכל אחד משלושה  ובמדבר. והזכיר

שהמקום  -דברים אלו. ובמהות העניין 'מדבר' נאמר 
הזה הוא השפל שבמקומות. לא מקום זרע ועץ, לא 
יורדים שם הגשמים, השמש מכה בעוז ללא יכולת 
לחוס ממנה. ואין לו שייכות לאף אחד הוא ללא 

 מהאמר רב יהודה אמר רב כמדבר 'תעודת זהות'. "
" ל אף ביתו של יואב מופקר לכלמופקר לכ מדבר

 ה כלום.-ה מגרמי-לית לי )סנהדרין מט:(

 אדם כמדבר
כדי להבין מהות אדם שהוא כמדבר שעליו ניתן 
כתר תורה, כמאמר חז"ל שהתורה נמשלה למים 
שיורדים למקום נמוך. יש להזכיר את הרה"ק רבי 
שלומק'ה מזוועהיל זי"ע. אשר ביום ערש"ק דנן חל 

 קדישא שלו. יומא שהילולא
הרה"ק מוהר"ש היה יושב על המדרכה ומחכה 
לאוטובוס, היה מתרועע עם הארחי פרחי השפלים 
והמבוזים ביותר, והיה חס ומרחם על...חתולי רחוב. 
ובמיטתו היו ישנים דרך קבע פשפשים למיניהם. 
סופר שפעם כששכב על מיטתו ביקש שיביאו לו 

משום שידעו ספר, בני ביתו נבהלו למשמע הבקשה, 
שהוא לא מסוגל להטריח אנשים ללא סיבה. כשראה 
שמתפלאים לנוכח בקשתו, הסביר, שעל ידו במיטה 
שוכבת חתולה ונמה את שנתה, ואם יקום היא 

 עלולה להתעורר....ורחמיו על כל מעשיו.
ומתבקשת השאלה, כיצד אדם שכזה, ששבעת 
הרקיעים היו פתוחים לפניו וחזה באספקלריא 

אשר ידוע הסיפור שהלך פעם עם מלווה  –מאירה 
בחג השבועות לפנות בוקר, ולפתע עצר מלכתו ואמר 
'כרגע אומרים בשמים נעשה ונשמע, בא נאמר גם 
אנו יחדיו נעשה ונשמע'. כיצד הוא היה מסוגל 
להתנהג כך בכזו מן ענווה שאין לה אח ורע, הרי 

 הוא ידע והכיר את מדרגותיו הגבוהות.  

 שליח הבורא  –יאה כל יצור בבר
ידוע שכל הנברא לכבודו נברא, מיני קליות אשר 
מונחים בחנות הפיצוחים שכל הנכנס מוזמן לטעום 
מהם, ותכשיטים העומדים במסדר כבוד תחת 
הזכוכית המשוריינת אשר המוכר מגיש אותם 
לקליינטים בפחד ובמורא. שניהם נבראו לכבוד ה' 

המשמעותי לא ללא שינוי כל שהוא, ופער המחירים 
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ונראה שחשוב מאוד לזכור זאת בהתאסף עם קודש ל'נסיעה'.   
פעמים שיש יותר יישוב הדעת בבית ובביהכנ"ס גם אם נראה ל

 השכונתי...

מעלה ולא מוריד את חשיבות בריאתם לתכלית 
הבריאה, הידועה לבורא ית'. גם עם תפקיד התכשיט 

 הוא חשוב לאין ערוך.

 –אותו אדם כהרה"ק ר' שלומק'ה מזוועהיל זי"ע 
נקל  –דווקא הוא, שידע שכל הנברא לכבודו נברא 

היה לו 'להתיידד' עם בריות פחותות שכאלו, משום 
 בראו לקיים רצון קונן.שגם הן נ

'ענווה גדולה מכולם' אומרת הגמרא בכמה וכמה 
מקומות. זו היא הענווה המתבקשת, ועל כאלו 

 ושכמותם שוכנת התורה הק' במלוא עוזה.
יהי רצון שנזכה לכך וזכות הצדיק הק' הזה יגן 

 עלינו להיוושע בכל מיני דמיטב.
  !טבא שבתא

  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חינוך

 תורת החינוך
 סדרת "]דף[ קשר של קיימא". מאמר ראשון

 
 'דף קשר'

עד כמה חשוב לילדינו קשר יעיל ואיכותי בין 
 הבית לתלמוד תורה?!

האם ניתן לבנות קשר חיובי בין ההורים 
למלמדים שישפיע על מצב הילד בכיתה? כיצד נבנה 
תקשורת נכונה ובריאה בין ההורים למלמד והצוות 
החינוכי? האם שייך שדפי הקשר יסייעו להורים 

כלי שימושי בכל התתי"ם,  –מול הילדים? "דף קשר" 
 – איך ממנפים אותו לכלי חינוכי יעיל מאין כמותו?

 המדריך המלא למנהל, למלמד ולהורה.

 למה מחנכים?
ראשית לכל, עלינו להציב לנגד עינינו את 
המניעים העיקריים שבגללם אנו עוסקים בחינוך 
ילדינו, ולדעת בבהירות מהי מטרתנו בעבודת 

 החינוך.
אנו מחנכים את ילדינו משלוש סיבות: א. מצווה. 

לזכור ולשנן ב. טובת הילד. ג. שאיפתנו לנחת. יש 
שהחינוך הינו השקעה שדורשת מאמצים רבים 
ומשולבים מתוך שאיפה לעצב את אישיותו של 
החניך, ובד בבד להפנים שעצם החינוך הוא מטרה 
בפני עצמו, ולא רק בגלל התוצאה המיוחלת. החינוך 
הוא עבודת ה', כשאנו מתאמצים להעביר את התורה 

ו ומסירותינו לדורות הבאים אנו מוכיחים את עבודתנ
 לדרך התורה.

זו הגישה והחשיבה שצריכה להנחות אותנו 
כהורים וכמחנכים, מול כל אתגר ומשימה, מול כל 
קושי והתמודדות, מול כל רצון וחשיבה, עלינו 
להעמיד לנגד עינינו את הנחת היסוד המנחה אותנו, 
נשקיע בזה מאמץ, מחשבה, המון תפילה, ואת מירב 

 ההשתדלות.
שיבה הם השותפים שלנו ומסייעים הת"ת והי

לנו בחינוך הילדים, ולא להיפך. הם מאוחדים אתנו 
באותה שאיפה, וכשנפנים את זה אזי כל דרישה, 
בקשה או מטלה מצד המוסד החינוכי, תתקבל 
בהבנה, ברוח טובה ובתחושת שותפות מלאה 
בהערכה. נשתדל למלא אחר הבקשות החינוכיות 

 ה.בכדי להשיג ביחד את המטר

 חיוניות הקשר בין הבית למוסד החינוכי
הקשר בין הבית למוסד החינוכי חיוני והכרחי 

המחנך  –מכמה סיבות. א. לגורמים הרלוונטיים 
בכיתה מקבל עידוד מההורים, הכוונה ומידע. ב. 

כשההורים יודעים ומודעים למצבו של  –להורים 
הילד, הם יוכלו לתרום רבות במחשבה בדיבור 

כשהחניך חש שזוהי מערכת  –. לילד ובמעשה. ג
אחת, הוא מביט בהערכה חיובית למלמד למשגיח 
ולכל הדמויות החינוכיות. הוא מבין שזו לא דרישה 



או מגבלה של הרבי שאוסר את ענין פלוני, אלא זהו 
 'קו חינוכי' שמנחה את כל המתעסקים בדבר. 

התועלת החינוכית היא לאין ערוך, ראשית, הילד 
ן נפשי, ובנוסף נמנעים ממנו התמודדויות מקבל חוס

ניסיונות וקשיים מיותרים, הן בענייני התנהגות, 
משמעת וגבולות, והן בעבודת התורה והתפילה, 

 יראת שמים ומידות טובות.
לכן יש להשקיע מחשבה ולהתבונן כיצד 
משפרים ומייעלים את הקשר החינוכי שיהיה 'קשר 

 של קיימא'.
יש דרכים וטכניקות להעמקת הקשר החינוכי 

רבות. אחד האמצעים האוניברסליים המקובל בכל 
דף קשר. דף הקשר  –התתי"ם בארה"ק ובעולם 

מחולק לרוב אחת לשבוע, בדרך כלל בסוף השבוע, 
ובו מעביר המלמד להורים בתמצית את החומר 
הלימודי של השבוע החולף, כשהציפיה היא שההורה 

ד. במאמרים יתן משוב ויחזיר את דף הקשר למלמ
הבאים נתמקד בניתוח תועלתו של אמצעי חשוב זה, 

 ואופן השימוש הנכון בו.

חינוכי  לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ

 קבוצות והרצאות    והכשרה, הנחיית

 חידות

 מחודדין

 6חידוד הלכה מס' 

 לילה אחר היום

 היום? אחר הולך הלילה מתי
 לקרבנות[ הכוונה ]אין

 
 קודם פתרון 'מחודדין'

אנשים מסוג  אך, מברכים כולם ברכה איזו
 יותר מאוחר בזמן רק לברכה תמיד יוכלו מסוים

  ?הציבור לשאר הברכה זמן מתחילת
הנותן לשכוי בינה, סוג האנשים:  התשובה:

 חרשים

 

לפתרונות ותגובות, ולשליחת חידודי הלכה 

 למדור: הרב שלמה רוזנשטיין 

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת במדבר 

 החידה: אשרי האיש...
 ברש"י השבוע הפתגם שנון

 כמאמר אב"ד בארבל טמון

 והכהן החסיד בצאתו לראות דרך

 כי בברייתו של אדם זוהי הדרך

 

 מדוע לחלץ אותי מחייבים

 להשליך להקציע להביא אבנים

יַליאינני   מדוע זה קורה כ ִ

ָ בתפילת רבי  ְנת  ָהָיה קוראֲהִכו ַ  ב ְ

 

ַשע ומדוע נגזר ָ  מה ָחָטא מה פ 

 על כל המשמר החמישה עשר

ו  ידרימו בחלוקה  בזביחה ִיְתַגנ 

 תשובת נחמני בקץ סוכה

 

 ובהגיע ִקְלַלת בבל ְלִקָצה  

ִביָצה ָה עופות רעים ו   ִיְרשו 

 יינזקו בהם גם השכנים

יָה לא יטעו כרמים ֶ ת  ָ ְמקום ב   ב ִ

 

 האנשיםמיוחדים שבעדה היו 

ֵרי ָשִנים וקובעי ֳחָדשים  ְמַעב ְ

 ֵשם להם בכל מקום

 אך אוי להם חנו בדרום

 

 בשמונה פסוקים כפולים ארי בכינוי נקרא

 גם גבולו צידון בשירת דבורה

 חמור גרם אף הוא בבואו חברונה ַלֲהָסָבה

 אין זאת אלא מרובה מידה טובה

 
 פתרון חידה קודמת

 אך לא רק –חידה לפרשת בחוקותי 

 החידה: חמש פעמים בשנה
 בנביא שמחת תורה 

 לאשר בידו ספר תורה

 ההכרזה כאז שלוש פעמים

 כמניין רבו אדון הנביאים

 

מוהו  בשמענו על קנקן בארון ש ָ

 משקלו ת"ק ככרים

ֶשל תכולתו אשפים ִשקעוהו  ובמספרו כ ְ

 למען נישאר לעולם אסירים

 

 ועל ענן שלא הועלה ואש שלא הועלתה

 מעל מלאכת משה שָכלתה

 יומם ולילה בכל החָניות

 ועיני כל ישראל רואות

 

 והשבוע על העיקר התשיעי

 שלא יחדש לעולם נביא

 אלה ללא הפחתה או יותרת

 לא תהיה תורה אחרת

 

 ועל סיום תורה ומסורה

 טרם החל משנה תורה

 ביד רועה נאמן מפי שולחו

 על שפת ירדן מול יריחו

 

 ורהובשמיני עצרת שמחת ת

 בהגיע השמחה לשיא שיאה

 ל-יישר כחך אמר לו הא

 על שעשית לעיני ישראל

 הפתרון: ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחז ֵק
 בנביא שמחת תורה

)יהושע א,  ֶוֱאָמץ ֲחזַּקבהפטרת שמחת תורה, תחילת ספר יהושע, ה' אמר 
 ו;ז;ט(

 לאשר בידו ספר תורה

 )בראשית רבה א, ט(ליהושע אשר החזיק ס"ת בידו, כפי שדרשו חז"ל 
ז ֶּהלֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה עה"פ  יךָ  הַּ שאין אומרים 'הזה'  )יהושע א, ח(ִמּפִ

מביא בשם ארחות חיים  )סוף קל"ט(אלא למי שתופס החפץ. בבית יוסף 

 .  'חזק'שמכאן יצא המנהג לומר למסיים לקרות בתורה 

 ההכרזה כאז שלוש פעמים

 ֲחזַּק ֲחזַּק, כך אנו משלשים ֲחזַּק פעמים שלושכמו שהשי"ת אמר ליהושע 
ז ֵּקְוִנתְ   חַּ

 כמניין רבו אדון הנביאים

 41[441[ עולה לגימטריא מש"ה ]111שלוש פעמים מנין חז"ק ]

 

מוהו  בשמענו על קנקן בארון ש ָ

ז ֵּק ֲחזַּק ֲחזַּקאנו מכריזים  ם בשמענו, בסיום ספר בראשית,  ְוִנְתחַּ יש ֶ ַוּיִ
ִמְצָרִים ָארֹון ּבְ מו את יוסף הצדיק ּבָ הנקרא 'קנקן' במשל שאמרו  -, שש ָ

משל למה"ד לגנבים  ,ולמה קברו אותן בשכם ,)דברים רבה ח, ד(חז"ל 
אלא  ,יערב עליכם ,אמר להם ,הרגיש בהם בעל חבית ,שגנבו חבית של יין

כך בשעה  ,למקומו הקנקןם שותים את היין החזירו את תֶּ אַ שֶּ בחייכם מִ 
ויאמר ישראל אל מר שנא ,משכם מכרו אותו ,שמכרו השבטים את יוסף

משכם מכרתם אותו  ,הקב"ה מר להםא ,יוסף הנה אחיך רועים בשכם

 בארון אשר ... – החזירו עצמותיו לשכם

 משקלו ת"ק ככרים
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 )דברים רבה יא, ז(כדאיתא במדרש 

ֶשל תכולתו אשפים ִשקעוהו  ובמספרו כ ְ

= יוס"ףהחרטומים והא  [42שפים שיקעו את ארונו של יוסף בנילוס ]נילו"ס 

 למען נישאר לעולם אסירים

הוליכה אותו  ,בא עמי ואראך היכן הוא ]למשה[, אמרה לו, )שם(מדרש ב
במקום הזה עשו ארון של ת"ק ככרים והשליכוהו בתוך  ,אמרה לו ,לנחל

רצונך שלא תצא אומה זו  ,וכן אמרו לפרעה ,הנחל החרטומים והאשפים
עד עולם אינם יכולים  ,העצמות של יוסף אם לא ימצאו אותן ,מכאן לעולם

 ]שהרי יוסף השביעם להעלות את עצמותיו כשייגאלו[ 43.לצאת

 

 ועל ענן שלא הועלה ואש שלא הועלתה

 מעל מלאכת משה שָכלתה

 יומם ולילה בכל החָניות

 ועיני כל ישראל רואות

י ֲעַנן ר שמות, ובשמענו בסיום ספ ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו  ה'ּכִ ן יֹוָמם ְוֵאׁש ּתִ ּכָ ׁשְ ַעל ַהּמִ
ָכל ַמְסֵעיֶהם ָרֵאל ּבְ ית ִיש ְ ָכל ַמְסֵעיֶהם, וכפי שפירש רש"י ְלֵעיֵני ָכל ּבֵ בכל  – ּבְ

 חניותיהם.

 

 והשבוע על העיקר התשיעי

 שלא יחדש לעולם נביא

 אלה ללא הפחתה או יותרת

 רתלא תהיה תורה אח

ה ובשמענו השבוע בסיום ספר ויקרא,  ר ִצּוָ ְצֹות ֲאׁשֶ ה ֶאל  ה'ֵאּלֶה ַהּמִ ֶאת מׁשֶ
ַהר ִסיָני ָרֵאל ּבְ ֵני ִיש ְ מי"ג  העיקר התשיעי, אשר ממנו למדו חז"ל את ּבְ

חלפת ולא תהא תורה אחרת ושזאת התורה לא תהא מעיקרי האמונה, 
ה, כמאמרם מאת הבורא יתברך שמו ֶּ ל  ְצֹות  אֵּ שאין נביא רשאי ַהּמִ

, וכפי שביאר הרמב"ם בארוכה בהקדמתו לפירוש )מגילה ב:( לחדש דבר
 המשניות, עיין שם בדבריו המאירים.

 

 ועל סיום תורה ומסורה

 טרם החל משנה תורה

 ביד רועה נאמן מפי שולחו

 על שפת ירדן מול יריחו

ספר דברים[,  –ובשמענו בסיום ספר במדבר ]לפני תחילת משנה תורה 
ה  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ְצֹות ְוַהּמִ ה  ה'ֵאּלֶה ַהּמִ ַיד מׁשֶ ֵני ]רעיא מהימנא[ ּבְ ֶאל ּבְ

ן ְיֵרחוֹ  ַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרּדֵ ָרֵאל ּבְ  .ִיש ְ

 

 ובשמיני עצרת שמחת תורה

 בהגיע השמחה לשיא שיאה

 ל-יישר כחך אמר לו הא

 על שעשית לעיני ישראל

ה ְלֵעיֵני שמחת שמחת תורה, בסיום התורה, ובשמענו בשיא  ה מׁשֶ ר ָעש ָ ֲאׁשֶ
ָרֵאל ל ִיש ְ שנשאו לבו לשבור הלוחות  - לעיני כל ישראל, וכפרש"י, ּכָ

והסכימה דעת הקב"ה לדעתו שנאמר  ,לעיניכםשנאמר ואשברם  ,לעיניהם
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 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפורים

 מאורי אור
 ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש

שר המושל בכל חדרי התורה 
 ומתקיפי קדמאה

הגאון הצדיק רבי חיים אלעזר שפירא 
 ממונקאטש

 

 פתיחה –פרק א' 
 מגזע אראלים ותרשישים

אילן היוחסין של אותו צדיק היה רב 
פארות ועמוס בפירות הדר נוטפי עסיס 
וצוף, כשזה כמה עשרות שנים נשזרו 
חוליות זוהרות בשרשרת הדורות של 
משפחה זו. קופה של בשמים היתה תלויה 
לרבנו מאחוריו, והחל מימות ה"בני 
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יששכר" ועד רבנו לא פסקה הגדלות מעל 
אחר דור  שולחנה של משפחה זו, שדור

ללא הפסק יצאו מקרבה אדירי התורה 
וארזי הלבנון שהזהירו ככוכבי אור בשמי 

 יהדות הונגריה.
חרף הניגוד הקוטבי בין היהדות בכלליותה 

סופרית לתפיסה -בתפיסה החתם
החסידית, היו כמה רבנים הונגריים 

מהיושבים ראשונה בכותל  –חשובים 
במאות השנים  –המזרח של חכמי הונגריה 

האחרונות שינקו מיובליה וספגו את 
הניחוח המדושן שלה. הללו יצקו בבתי 
המדרש שקתות מים נוסח הונגריה, בהם 

האהבים לחוט המשולש -זרמו מי
"אורייתא קוב"ה וישראל", כשאור 
החסידות הטביע גושפנקא ייחודית משלו 
על שותי מימיהם, באופן שאין לו אח ורע 

 במדינות אחרות.
אדמו"רי החסידות מסוג זה, ראש וראשון ל

הוא ניהו הגאון הקדוש רבי צבי אלימלך 
מדינוב בעל ה"בני יששכר" שאחת 
התחנות החשובות שלו בראשית דרכו 
ברבנות, היתה מונקטאש. בה לחם כדוב 
שכול את מלחמת ה' בגיבורים כנגד תנועת 
ההשכלה, ויצק את האושיות של המבט 
חסידי המקורי המאפיין את חסידי 

נגריה, הממזג בין גאונות עצומה בתורה הו
וכוח חידוש נפלא מאין כמוהו, כמעיין 
המתגבר, לבין פשטות אמיתית והתהלכות 

 בתמימות עם ה'.
ממשיכי דרכו בקודש, זקניו של רבינו, היו 
אף הם מגאוני תקופתם אשר עבדו את 
קונם בסילודין על פי דרכם, בלב קרוע 

להכיר  ומורתח שאינו יודע פשרות, בלא
בקיומם של דרכים חילופיות ופחות 
שמרניות, ואף הם יצאו חוצץ לעצור את 
פשיון נגע ההשכלה, ובהיותם אמונים עלי 
כלל הברזל שקבע החתם סופר "חדש 
אסור מן התורה" ראו בכל שכחה מקיומו 
של מנהג פשע בל יכופר ודרך בדוקה 

 ומנוסה המובילה לשאול תחתית.
הירש שפירא בעל אביו של רבנו רבי צבי 

ה"דרכי תשובה", האדמו"ר הבלתי רשמי 
של מונקטאש ותלמידו של ה"דברי חיים" 
מצאנז, היה האיש שעיצב את אישיותו 
של רבינו וצרפתה בכבשן האש שאינו 
יודע רתיעה ללוחמה בפורקי עול 
למיניהם, והצית בו את הקנאות שהיא 
לשם שמים כנגד כל התחלה היולית של 

א יהיה מעורב בעבודת פרצה, למען ל
הבורא שמץ של פניות ח"ו, ושתהיה כולה 

 קודש הילולים לה'.

 בן חכם ישמח אב
שנים ארוכות של ציפייה ותוחלת 
ממושכה עברו על הוריו הצדיקים של 
רבינו, בהם לא זכו לפרי בטן, ולבסוף, 
בשעה של עת רצון, פתח האב את סגור 
 ליבו בפני רבו ה"דברי חיים" ושטח בפניו

את חפצו שיזכה במהרה לזרע של קיימא. 
הצדיק נענע בראשו לאות הסכמה, 
ולתקופת השנה בה' בטבת תרל"ב נתמלא 

 הבית כולו אורה בלידתו של רבנו.
עוד בעודו בגיל רך ובעיצומם של ימי 
הפעוטות, ניכר היה בו שאין הוא ילד ככל 
הילדים הנוהג להשתובב מעט בשעשועי 

תיו הרכיכות הילדים ולחלץ את חוליו
בריצה קלת רגלים של ילד נטול דאגות 
שטרם הוטל עליו עול החיים, וגינוני 
הקדושה שהתנהג בהם והכישורים 
העילויים שבהם נחון הראו בעליל כי עוד 

 יגיע רחוק מאוד.
האב הקדוש לא ראה בעין טובה את 
התפשטות השמועות אשר הכריזו על 

ם גדלותו של בנו, וסיפרו כי ילד שעשועי
הוא שכל אב ואם יתברכו בבנם לאמור 
ישימך אלוקים כזה, הואיל וחשש מאוד 
מעינא בישא שלא תזיק לו. ארע שיהודי 
תוסס לא יכול היה לעצור בעד רגשותיו 
והביע את התפעלותו הגדולה מהבן, לא 
עברה שעה קלה עד שנפל הבן למשכב. 
האב שם פעמיו במהרה כאחוז תזזית 

עתיר עבור בנו. צאנזה וביקש מהרבי לה
מאור הדור  –צעד זה הציל את חיי הכן 

הבא, הרבי הציע להוסיף לבן את השם 
  'חיים' והילד נושע.

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן

 סיפור
 שחמט

אמריקני הכישרוני הדייב, הבחור 

שאך עתה עשה את צעדיו הראשונים 

בעולם התשובה, עמד במפתן דלת 

החדר של מורו ורבו הרב נח וינברג 

ראש ישיבת "אש התורה", כשהוא אינו 

יודע את נפשו מרוב התרגשות. זה 

עתה הציעו לו להשתתף בתחרות 

 –שחמט עולמית בארצות הברית 

תחום שבו הצטיין במיוחד בטרם 

 ו בתשובה. חזרת

דייב קיבל את ההצעה בלא להניד 

עפעף, בטהרו את השרץ בק"ן טעמים. 

הן מדובר בשבועיים בלבד, אין זו 

התנתקות ממושכת מעולמה של תורה, 

חשב לעצמו בלהט, ולאחר מכן, 

כשאקבל את המדליה הנבחרת, אוכל 

להמשיך בשעיטה הרוחנית ביתר שאת 

וביתר עוז, רק אכנס לראש הישיבה 

ל את ברכת הדרך. הן ראש לקב

הישיבה הינו מחזיר בתשובה מנוסה, 

והוא משנן באוזנינו שוב ושוב את 

הכלל "תפסת מרובה לא תפסת", 

בוודאי לא יערים עלי קשיים מיוחדים. 

אין ספק שברכתו הנלבבת של ראש 

הישיבה אשר תלווה אותי, תסייע בעדי 

 לנצח בתחרות.

אך שמע ראש הישיבה את דברי 

, מיד ניצת בין ריסי עיניו התלמיד

שכבר ראו דבר ושנים  –הפקחיות 

זיק של חשש, הוא הבין מיד  –בחייהן 

שיש כאן מעשה שטן, שהיצר 

המתוחכם שמקדים את ְמפּותיו שבע 

צעדים קדימה, בוחש בקדירה זו. הוא 

מצפה לטרף קל, בחור כישרוני שעדיין 

לא התבסס בעולמה של תורה, ואין 

טרף לידו כפרי בשל, ספק שאם ייפול ה

הוא ירד בחזרה לאותו שאול תחתית 

 בה בוססו רגליו קודם לכן.

ראשית חכמה, הוא הקשיב 

בסבלנות רבה לדברי התלמיד עד 

תומם, בהעניקו לתלמיד את התחושה 

כי כל כח העניין שלו נמצא כעת 

בתחרות השחמט, ולאחר מכן שאל 

בנימה מתגרה 'מדוע הנך סבור שאתה 

ל עד שבשל כך עליך אלוף כה גדו

לבטל תורה ולנסוע לתחרות העולמית, 

הלוא אני שחקן לא פחות מוצלח ממך 

 ובכל זאת אני נשאר בארץ?!'.

דייב חייך בסלחנות, לא הבין מה 

ארע לו לראש ישיבה הנבון והפיקח 

שכל מילה היוצאת מפיו היא לטושה 

כיהלום, שמוציא כעת מפיו מילים כה 



ארץ היה לו,  לא מסתברות, ואולם דרך

 ולכן שמר את מחשבותיו לעצמו.

"אני רואה שאתה מהסס" אמר רבי 

נח, והציע "הבה נעשה עיסקא כזאת, 

קרב במשחק שחמט -אנחנו נצא לדו

בודד והוא יכריע את עתידך, אם 

אעניק לך את  –הניצחון יהיה לצידך 

אתה נשאר  –ברכת הדרך, ואם לאו 

 בישיבה".

הישיבה  הן בוודאי בקושי יודע ראש

את הכללים הבסיסיים, חשב דייב 

לעצמו, אין ספק שאנצח, תוך עשרה 

צעדים לכל היותר יוזח מלכו של 

הראש ישיבה אחר כבוד אל מחוץ 

ללוח, דייב הסכים מיד להימור המוזר, 

 בלא לחשוב פעמים. 

צעדיים שלושה חלפו, ודייב מגלה 

לתדהמתו כי מתמודד מולו יריב רציני 

שכלל לא פשוט להביסו. הוא אימץ את 

שריגי מוחו הגאוניים ללא הצלחה 

יתירה, עד שבסופו של דבר, למרבה 

 ההפתעה, ראש ישיבה ניצח!

התסכול שאפף אותו היה קשה 

מנשוא, ואולם לא היתה לו ברירה, 

לית ברירה ויתר על 'מילה זו מילה', וב

ההשתתפות בתחרות העולמית ונשאר 

בישיבה. כך זכה להמשיך להשקיע את 

כישרונותיו הברוכים בעמלה של תורה 

לאורך ימים. החריש שביצעו בו ראש 

הישיבה והצוות הנפלא שבישיבה הכה 

 שורשים, והוא צמח לאילן גדול.

שנים חלפו, ודייב מצא את 

בה ההזדמנות לשאול את ראש הישי

את השאלה שקיננה בליבו מזה עידן 

ועדנים, "מנין ראש ישיבה יודע לשחק 

 שחמט?!".

תשובתו של ראש הישיבה הקפיאה 

את דמו ושילהבה את נשמתו. נבואה 

 שהוצרכה לדורות...

"האמת היא" הטעים רבי נח, "כי 

אינני יודע כמעט לשחק שחמט, ומאז 

ימות ילדותי לא נגעתי במשחק זה, 

כבר למדונו שאין דבר  ואולם חז"ל

העומד בפני הרצון, ואני רציתי גם 

רציתי שלא תלך לאיבוד, לכן גייסתי 

את כל מאגרי הכוחות והחושים שבי 

 עד שניצחתי במשחק".

* 

דייב, שכעת היה שמו אברהם, יצא 

מחדרו של ראש הישיבה כשאשד של 

דמעות שוטף את פניו. הרבה דרשות 

אך מאלפות כבר שמע מהרב וינברג, 

לא ישכח עד זיבולא  –את הלקח הזה 

 בתרייתא.

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
>>> 

 

 בכל אשר יפנה ברכת ה' –בלב ונפש חפיצה, היטיבה ה' לטובים  על עזרתו דרך קבע החבע"שהתודה והברכה לידידינו הרב 
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