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 וסיפוריםליקוטים 
 מדברב -נפלאים 

 
 "וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני" )א, א(

 מדוע ניתנה התורה ״במדבר״ ?
באחת השנים, לקראת ׳סוף הזמן׳ בישיבת לומז׳א, ניגשו עשרים 
ושישה תלמידים להיפרד ממורם ורבם מרן הגאון רבי יחיאל 

זצוק״ל. כל אחד מהם היה אמור לפנות לדרכו, מיכל גורדון 
למקומו ולחייו. ביקש ראש ישיבת לומז׳א לצייד אותם בצידה 

 לדרך, משהו שיתאים לכל אחד ואחד מהם. חיפש ומצא!
רבים מכם יזכו בוודאי לקבל  -פנה לתלמידיו האהובים  -בני 

משרות רבנות, ואחרים לא יזכו. הבה ואספר לכם סיפור 
 כעין מורה דרך לחיים.שישמש לכם 

הצאר הרוסי, ניקולאי הראשון, יצא פעם לערוך סיור במדינות 
מלכותו. כשהגיע אל המדינה הראשונה ונתקבל בברכה על ידי 
המושל המקומי, פנה אליו הצאר ושאל: ״איך אתה מנהל את 

השיב המושל.  -״לפי החוק ככתבו וכלשונו!״  -עניני המדינה?״ 
ים וקבע: ״אתה מפוטר!״ אלפי האזרחים נתן בו הצאר מבט מאי

הוכו בתדהמה. נבצר מהם להבין: במה חטא המושל?! אך איש 
במיוחד לא על ניקולאי הראשון  -לא העז לערער על דברי הצאר 

ימ״ש שנודע כעריץ קשה לב וכונה ״צאר הברזל״. בערב, בעת 
המשתה החגיגי, לאחר שהצאר לגם כמה כוסות ׳וודקה׳ ורוחו 

ובה עליו, אזר עוז אחד מאנשי הפמליה המלכותית, הייתה ט
ושאל אותו לפשר החידה המוזרה, ומדוע הדיח את המושל 

 מכהונתו רק משום שהוא מדקדק בספר החוקים.
השיב הצאר ואמר: ״כדי לנהל מדינה על פי החוק, ככתבו 
וכלשונו, אין צורך במושל. בשביל זה יספיק סמל משטרה!...״ 

ך׳ בו צוידו בוגרי לומז׳א )כעדות אחד מבוגרי עד כאן ה׳צידה לדר
 הישיבה בספרו ׳ברכתו של הרבי׳(.

המסר שעולה מן סיפור ה׳צידה לדרך׳ הוא חד וברור: כדי 
להתנהל כיהודי מוכרחת ה׳תורה׳ להיהפך ל׳תורת חיים׳. שכן 
השולחן ערוך החמישי, מעולם לא הודפס, וכדי לדעת כיצד 

פשר להתנהג כסמל משטרה, להתנהל על כל צעד ושאל אי א
בעל ראש קטן, שפוטר את עצמו בכך שנוהג ״על פי הספר״, 

 אלא יש להפעיל גם את ה״תוונא דליבא״!
שמא יש כאן ביאור חדש אודות הסמיכות של פרשת במדבר 
לחג השבועות. כאשר אדם יושב בעיר, תחת גפנו ותאנתו, וחי 

. דווקא כיהודי, הוא עדיין לא עמד במבחן התורה האמיתי
במדבר, אי שם בין הגאיות, ללא ספרים, דווקא שם עומדת 
למבחן מהותו של יהודי. אם הוא יהודי תורתי במלוא מובן 
המילה, אזי גם במדבר הוא ימשיך לחיות כיהודי. אך אם התורה 
שלו אינה מופנמת בעומק הנפש, אזי ימצא את עצמו במדבר 

 ערום ועריה.

 

 (א, א'' )יניס במדבר משה אל 'ה וידבר''
 .ובמדבר במים באש תורה ניתנה דברים בשלשה

 גילה לעם היותו שמיום, זה הוא ישראל-עם של האופייני הקו
 אל הלכו ישראל-בני. ואמונתו תורתו בעד נפש-מסירות תמיד

 לתוך קפצו, לשחיטה צוואריהם נתנו, האש-ומוקדות הגרדומים
 האומות רשעי אותם שהכריחו אימת כל - חייהם את ומסרו הים

 .ובאמונתם בתורתם לבגוד
 בשלושה עיקרי גילוי לידי באו ישראל-עם של זו ותכונה זה כח

 נזרק, האומה אבי, אברהם. העם-ימי-דברי של מאורעות
, האדם-בני בקרב הפיץ אשר הטהורה אמונתו בעד האש-לכבשן

 זה היה ואם. אחריו בבניו נפש-מסירות של הכח את נטע ובזה
 של השני המאורע בא הרי, מעם-מורם נעלה יחיד של צעד

 לפי, הסוער הים תוך אל שלם עם קפץ שאז - סוף-ים קריעת
 הרי, רגע-של ןניסיו רק זה היה אם''. ויסעו'' - בורא עולם ציווי

 שממה-למדבר הלכו ישראל-בני כאשר, השלישי המאורע בא
 לתקופה, ומים מזון ללא, ועקרבים ונחשים רעות חיות שורץ

 כפי, ולנביאו יםוקלאל ומסירותם אהבתם מתוך רק - ממושכת
 לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי: ''הכתוב שאמר

 (.ב, ב ירמיהו'' )זרועה לא בארץ במדבר אחרי
 

 (ב, א'' )ישראל בני עדת כל ראש את שאו''
 מה, בהן העולם אומות נתקנאו התורה את ישראל שקבלו בשעה

: להן ואמר ה''הקב פיהן סתם, האומות מן יותר להתקרב ראו
 .מביאין שבני כשם שלכם יוחסין ספר לי הביאו
 ומניחו תורה-ספר ה''הקב מביא לבוא לעתיד: ''חכמינו אמרו

 מתקבצים מיד. שכרו לוייטו יבוא בה שעסק מי: ואומר בחיקו
 כלום, עולם של רבונו: לפניו אומרים...העולם אומות ובאים
 ?...לישראל שעשית כפי, הקיבלנו ולא כגיגית הר עלינו כפית

 מצוות שבע - ישמיעונו הראשונות: ה''הקב להם אומר מיד
 ?''קיימתם היכן שקבלתם

 הרופא להם רשם, חורגנו הוב בנו שחלו לאב, דומה הדבר למה
 את לגמוע בנו את האב והכריח, לגמעו סירבו ששניהם מריר םס

 ולכן הכריח לא החורג הבן את ואילו; מהר נתרפא הוא ואכן הסם
 את החורג הבן שאל מכן-לאחר, יותר רב זמן מחלתו נמשכה

: האב לו השיב? הסם את לגמוע אותי גם הכרחת לא מדוע: האב
, אותו גם ופלטת ומתוק טוב סם לגמוע הכרחתיך כבר בשעתו

 .מר סם שתגמע להכריחך עכשיו רציתי לא לפיכך
 שהתורה היינו סבורים אמנם: כך יטענו הן גם העולם-אומות

 לא מדוע, היא ומתוקה טובה כי שידעת אתה אולם, היא מרה
 נתתי כבר הן :יתברך-השם להם ישיב מיד? עלינו אותה כפית
 טובות כי וראיתם מהן טעמתם אשר, מצוות שבע בשעתו לכם

 טעם כל איפוא היה לא הרי, לקיימן םמיאנת כן-פי-על-ואף, הן
 . מצוות ג''תרי עוד עליכם לכפות

 בתורה ישראל זכו למה: העולם אומות שואלות, הכוונה גם זוהי
 היה צריך כן-אם, לקבלה הוכרחו אלא בה רצו לא הם גם והלא

-ספר לי הביאו: יתברך השם להם משיב? אותנו גם להכריח
 לשבע ביחס לפנים אבותיכם נהגו כיצד זכרו. שלכם יוחסין

 אשר ישראל של אבותיהם לעומת אותם והשוו, שקבלו המצוות

 לעי"נ הרה"צ 
  ביינוש בנימיןבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 למה היטב תבינו אז כי, להם שניתנה לפני עוד התורה את קיימו

 .הכרחתי לא ואתכם התורה את לקבל הכרחתי ישראל את
-השם את עבדו אשר, מאבותיהם הקדושה את ירשו ישראל-בני

 הפנימית במהותם איפוא היו הרי, נפשם ובכל לבבם בכל יתברך
 את מלקבל מנעו הגופניים הכוחות אלא, וקדושים טובים

 אבל. כפיה-באמצעי לגביהם לנקוט היה אפשר לפיכך, התורה
 היו שבמהותם כך, מאבותיהם כזאת ירשו לא העולם אומות

 כפיה-אמצעי שום של בכוחו אין ממילא הרי, וטמאים רעים
: התשובה של מובנה איפוא שזו. האמיתי הרצון את בהם לעורר

 )שער בת רבים(  ''.שלכם יוחסין ספר הביאו''
 

 די״ )א, ו(-שלמיאל בן צורי ש״שמעון 
העולם קוראים לעני וביש מזל בכינוי 'שלומיאל'. מה הטעם 
לכך? אלא, רמז רומזים לו שהוא משבט שמעון, צא וראה שמכל 

לו מזלו, והיה עני שבכולם, השבטים היה שבט שמעון שלא האיר 
וכתב רש"י )בראשית מט, ז( 'ואין לך עניים, סופרים ומלמדי 

ושלומיאל היה נשיא שבט  תינוקות אלא משבט שמעון'.
 )אמרות חכמה(  שמעון...

 

"ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר 
 נקבו בשמות" )א, יז(

 ב( גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה )ברכות יט,
משה רבינו יכל לבחור אותם בעצמו שהרי היו ניכרים בגדלותם 
הן נשיאים היו קרואי העדה, אך כדי שלא לפגוע באלו שלא 
נבחרו, ביקש משה רבינו שהקב"ה ינקוב בשמותם, נבחין עוד 

ורק אחר  "שגם בעת לקיחתם, ראשית "ויקח... את האנשים...
שיתבייש, כאשר ואת כל העדה הקהיל", כדי שלא יהא מי "כך 

 יקראו לחברו ולא לו.
כך גם ארע בתחילת שליחותו, הקב"ה מתגלה למשה בסנה 
ומודיעו כי הוא נועד לשליחות חיונית ודחופה הצלת ישראל 
ממצרים, משה רבנו מסרב לכך ובמשך שבוע שלם הוא מתדיין 
עם הקב"ה בעניין זה, זאת כי הוא חושש מפגיעה באהרון שהיה 

ה נביא ומנהיג בפועל בכל אותם שנים שמשה אחיו הגדול והי
נעדר ממצרים, כל צרותיהם של ישראל לא היה בכוחם להצדיק 
את הפגיעה באהרון הכהן, ורק כאשר הובטח לו כי "וראך ושמח 

 בליבו" הסכים ללכת.
מעשה בגביר עשיר שהיה ירא שמים גדול ונדבן מאין כמוהו 

שילמדו מהבוקר עד ושמו רבי דניאל, הוא החזיק כולל אברכים 
הערב, ואת כל המשכורות היה משלם מכיסו, ובכולל הזה היה 
אברך אחד שהיה מתמיד גדול והיה מגיע מוקדם בבוקר וחוזר 
בשעות הלילה המאוחרות, ורבי דניאל מאוד אהב אותו וחיבב 
אותו ושמח שיש לו בכולל כזה אברך צדיק, למרות שהוא לא 

 היה חריף בשכלו. 
רע יודע שהיהודי שלומד תורה הוא תריס מגן אלא שהיצר ה

כנגד כל הפורענויות המתרגשות לבוא בעולם, לכן הכניס קנאה 
בלב אחד האנשים שהיו שם, אותו אחד לא יכל לראות את 
החיבה שרוחש העשיר לאותו אברך, ולכן רקם תוכנית שטנית 

נגדו, והלך למשרתת הערבייה שהייתה שוטפת את בית המדרש 
וגם את ביתו של העשיר, ואמר לה שתבוא מוקדם כל בוקר 

בבוקר כשהאברך הזה נמצא לבד, תעליל עליו עלילה כאשת 
 פוטיפר ובעבור זה נתן לה סכום כסף גדול. 

שעת בוקר מוקדמת, האברך המתמיד הגיע ללימודו וספריו 
אתו, והנה הגיעה האישה הזו לשטוף, ואחרי כמה דקות הקימה 

שפלה, אותו אדם שנתן לה את הכסף צעקות והעלילה עלילה 
חיכה כבר למטה וקרא לעוד אנשים שיבואו לשמוע את דברי 

לבית העשיר רבי הלכו כולם  ,הערבייה, נעשתה מהומה גדולה
דניאל, וסיפרו לו על האברך המתמיד על מה שרצה לעשות 
ובוודאי לא ראוי להשאיר בהיכל ה' את העושה מעשים מכוערים 

בי דניאל, כל אחד ילך למקומו ואני אבדוק שכאלו, אמר להם ר
את העניין, ובינתיים האברך יושב ולומד למרות שידע מכל אשר 

 נעשה העדיף להתעלם ושקע בתורה הקדושה. 
רבי דניאל הגיע לכולל ועמד על התיבה והסתכל בעינו הבוחנת 
על האברך המתמיד במשך חצי שעה רצופה, ואחר כך נתן 

אמר, האברך הזה צדיק אמיתי וכל דפיקה קלה על התיבה ו
העניין זה סתם שקר ומי שיעז לדבר עוד בעניין זה אין מקומו 

 בכולל! 
ואחר כך אמר רבי דניאל למשרתת שהיא מפוטרת ושתחפש לה 
עבודה אחרת, וכשנגמר לה הכסף שהביא לה אותו אדם, היא 
באה לאברך המתמיד וסיפרה לו את האמת המרה ואמרה לו 

לעמוד ולפרסם את כל העלילה שפלוני רקם נגדו שהיא מוכנה 
רק שידבר עם העשיר שיחזיר אותו לעבודה. ואז פרצה מלחמה 
אצלו בתוך הלב הוא יכול להחזיר לעצמו את השם הטוב ולנקום 
באותו אדם אך מצד שני יהיה כאן חילול ה' שיהודי כך מוכן 

ר לעשות ליהודי, לכן למרות הרצון העז ששמו הטוב יטוהר אמ
למשרתת חס ושלום אל תגלי שום דבר לאיש, ואני אדבר עם 

 גביר אחר שיקבל אותך לעבודה. 
באותו רגע שהחליט לוותר על כבודו למען כבוד ה' הרגיש איך 

מעיינות החכמה, הלוא הוא רבי חיים חזקיהו כל לו  שנפתחים
 מדיני. מחבר היצירה התורנית הענקית "שדי חמד".

 המים משיתיהו(מן  -)הרב משה פוליאס
 

" כאשר צוה ה׳ את משה ויפקדם במדבר סיני"
 )א, יט(

ינם של ישראל היה ״כאשר ילשם מה ראתה התורה לציין שמנ
 צוה ה׳ את משה״, כלום אין אנו יודעים זאת?

ן: במדינה מתוקנת יש תועלת בידיעת יבאר רבי משה פיינשטי
ינם המדויק של תושביה. על ידי כך ניתן להעריך את שעור ימנ

ומדת הצרכים השונים של התושבים: כמויות המזון הנצרכות 
להם, וכדומה. כאשר היו ישראל במדבר, אכלו ושתו כאות נפשם 
מן ירד מן השמים ומים מן הבאר, והיו ענני הכבוד מעטפים 

נים שבהם אותם, והיו שפים בכסותם ומגהצים אותם, ואף הקט
היה גדל לבושם עמהם. ואם כן, לא נזקקו לא למאכל ולמשקה 
ולא ללבוש, ולא הוצרכו להגן עליהם מפני אויביהם. נמצא שלא 

נם המדויק של ישראל ישום תועלת מעשית בידיעת מני ההיית
 במדבר.
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וזהו שאומר הכתוב: ״כאשר צוה ה׳ את משה ויפקדם במדבר 

לא היו נצרכים לפקוד את  שאלמלא צוה ה׳ את משה -סיני״ 
ים את צווי ה׳ יוהו ה׳, יש לקיונם של ישראל. אך לאחר שצימני

בשלמות ללא ערעור ופקפוק, גם אם לא מוצאים בו טעם 
   וסיבה. 

 )ומתוק האור(
 

 " )א, מב(בני נפתלי"
נפתלי שנמנו  למעט שבטבכל השבטים שנמנו כתוב ״לבני״, 
, כי האות ל' יש לה ןהענייאחרונים כתוב ״בני״, ויש להסביר 

צוואר גבוה, וזה מרמז על גאווה, ובכל השבטים שנמנו, היה 
מקום למחשבה של גאווה, אני נמניתי לפניך, ואולי כי אני יותר 
חשוב ממך, אבל נפתלי שנמנה אחרון, לא היה בו שום מקום 

אצלו האות ל', אלא כתוב 'בני נפתלי'  תלגאווה, לכן לא מוזכר
  .ולא 'לבני'

 )אגרא דכלה(
 

לדתם למשפחתם לבית ״בני נפתלי תו
 תם״ )א, מב(ואב

נכתב "לבני", כגון "לבני ראובן", "לבני שמעון", בכל השבטים 
ורק אצל שבט נפתלי נכתב "בני נפתלי", מדוע? הגאון רבי נפתלי 
צבי יהודה ברלין, הנצי"ב, מביא בספרו "העמק דבר" את ששמע 

בשם האר"י ז"ל שאמר,  -מוואלוז'ין מחותנו הגאון רבי איצל'ה 
ן בני ישראל היה באופן שבתחילה היו בני ישראל נותנים ישמני

פתקאות עם שמותיהם בתוך תיבה גדולה. לאחר מכן היה בא 
נשיא כל שבט עם תיבה משלו, והיה בורר את הפתקאות, כאשר 
מצא שם של אחד מבני שבטו היה נותן את הפתק לתוך התיבה 

 כל נשיא ונשיא. שלו. כך עשה
לבסוף מנו את מנין הפתקאות בכל תיבה וידעו כמה מונה כל 

 שבט ושבט.
כך עשו נשיאי כל השבטים, אולם נשיא שבט נפתלי לא היה 
צריך לעשות כן משום שלאחר שסיימו כל הנשיאים ליטול את 
הפתקים עם שמות בני שבטם, ממילא נותרו בתיבה הגדולה 

 .בלבד שבט נפתלי הפתקים עם שמותיהם של בני
לכן בכל השבטים נכתב: "לבני" כיון שהיו אומרים: "פתק זה 
שייך לבני שבט זה"... אולם מאחר ונשיא שבט נפתלי לא ברר 
פתקים אלא נטל את מה שנותר מברירת האחרים, נאמר בשבט 

   זה: "בני נפתלי" . 
 )וקראת לשבת עונג(

 

 "ויהיו כל פקודי בני ישראל" )א, מה( 
הטילו השלטונות מסים כבדים עד מאוד על הקהילה פעם 

היהודית ועל הקראים. החליטו להתכנס בבית הכנסת של 
הקראים, ששכן במרתף, ולטכס עצה. כאשר הראשון לציון הרב 

התעלף לפתע ונפל.  –מיוחס זצ"ל ירד במדרגות בית הכנסת 
תמהו הנאספים למאורע, והחליטו לחפור מתחת לגרם 

מצאו שם? את ספרו של רבינו הרמב"ם זצ"ל, המדרגות. ומה 
"היד החזקה", שהקראים טמנו שם כדי לבזותו. כדי שכל מי 
שבא לבית תפילתם ידרוך עליו. כי הרמב"ם כלל את כל התורה 

 שבעל פה בספרו הגדול, והקראים אינם מודים בה!
חרה אפו של הראשון לציון בקראים, והוא קילל אותם שלא יזכו 

 למניין שלם מבני עדתם, בירושלים!לעולם 
וכך היה. כשמונים שנה לאחר מכן, בשנת תקצ"ד, התכוננו 
עשרים משפחות קראיות מחצי האי קרים לעלות לירושלים. בני 
העדה הקטנה שמחו לקראתם, כי הפעם כבר יהיה להם מניין. 
אולם בהגיע שיירת הקראים לשערי ירושלים פרצה בהם מגיפה 

 , וכל הגברים מתו!שעשתה בהם שמות
וקהילת הקראים בירושלים, הכופרת בתורה שבעל פה ומבזה 

 את החכמים, נשארה ללא מניין!
 

"איש על דגלו באתת לבית אבותם יחנו בני 
 ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו" )ב, ב(

כאשר ייסד הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין את רעיון ה"דף 
אודות חשיבות לימוד התורה היומי" הוא נשא דברים נלהבים 

ומתוך דבריו הוא אמר: בתורה נאמר: "איש על דגלו באתת לבית 
בני ישראל באים מעדות שונות  –אבותם יחנו בני ישראל מנגד" 

ומנהגים שונים איש על מחנהו ואיש על דגלו אולם מה מקשר 
כל יהודי ויהודי? מה המשותף ליהודי הבא מאמריקה וליהודי 

הוא סביב לאהל מועד  –הכריז הרב  –המשותף הבא ממרוקו? 
יחנו! כאשר יהודי נוטל לידיו את הגמרא הוא לומד לדעת 
שהמשנה חוברה בירושלים, הגמרא חוברה בבבל, רש"י כתב את 
פירושו בצרפת, תוספות חוברו באשכנז, הרי"ף נכתב במרוקו 

 והרמב"ם כתב את חיבורו בספרד...
 התורה היא המאחדת את כולם!

 אמונה שלמה( -רב צבי נקר)ה
 

 (יד, ב" )רעואל בן אליסף גד לבני ונשיא"
' רעואל' 'בר וכאן' דעואל' 'בד נכתב הוא הפרשה בתחילת

 ?ומדוע
 את משה מינה שכאשר מכיוון, בחלקו נקבר רבנו שמשה זכה גד
 בכור ודן לזלפה בכור אני, לטעון גד יכול היה, הדגל לראש דן

 נגד דיבר לא הוא אלא? כמוהו שבט ראש איני ומדוע לבלהה
 רעואל בן אליסף כתוב ולכן, שעשה מה עם והסכים רבנו משה

 .בחלקו שנקבר רבנו משה שהוא אל - ריע להיות זכה הוא כי' בר
 

 "ושניים יסעו" )ב, טז(
מספרים על הגה"ק רבי יואל מסאטמר זצ"ל, כשביקר בירושלים 

הצעירים. הרבי שאל נכנס לתלמוד תורה, ובחן את התלמידים 
מה הפירוש "ושניים יסעו"? אחד הילדים ענה בתמימות, ושניים 

 השנים נוסעים... -יסעו 
כל השומעים העלו חיוך על שפתיהם. והמלמד דרדקי רצה 
לתקן את הטעות שיצא מפי הילד, חייך הרבי מסאטמר ואמר: 
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מה אתם רוצים, הילד כל כך צודק ואומר נכון, "ושנים יסעו": 
 נים נוסעים וחולפים ועוברים במהירות.הש

 

 זרה אש בהקריבם' ד לפני ואביהוא נדב וימת"
 (ד, ג) "להם היו לא ובנים' וגו

 להם היה שלא הכתוב כאן משמיענו צורך לאיזה להבין צריך
 איזה האדם עושה לפעמים דהנה, צחות בדרך לרמז ונראה. בנים

 לבני נראה שיהיה, ותפילה תורה בשעת התלהבות של תנועות
, עוון הוא וזה, עמו בל לבו ובאמת, ופחד ביראה' ד כעובד אדם

 . ל"ר זרה אש ונקרא
 של הללו התנועות עושה אשר איש נמצא לפעמים אך

 תוכו ואין הזה שלהבת אש בוער אינו שבקרבו אף, התלהבות
 איך וילמדו שיראו ביתו ובני בניו למען זאת עושה אמנם, כברו

 להיות באמת ויכול, ופחד ביראה' ד את ולעבוד להתפלל שצריך
 פניות שום בלי, שלם בלב הזאת העבודה את יעבדו אחריו שבניו
 אף, עליו טוב להמליץ נוכל, כזה איש על. תמה עבודה, וגאות
 . שקר של תנועות עושה שהוא

", זרה אש בהקריבם ואביהוא נדב וימת" הכתוב כאן שרמז וזה
 זה שבאופן, אחריהם בניהם למען כן עשו אפשר, תאמר ואם
", להם היו לא ובנים, "כמשיב אומר כך על, לחטא נחשב אינו

 (מלך מעדני) .נענשו טעמא ומהאי
 

"      וימת נדב ואביהוא... ובנים לא היה להם"
 )ג, ד(

אמרו חז״ל שהסיבה של המיתה היה כי לא היה להם בנים, וקשה 
ככתוב, בהקריבם אש זרה, ומדוע אמרו כי לא  ההייתהרי הסיבה 

 היה להם בנים,
ויש ליישב, עפ״י הפסוק 'פוקד עוון אבות על בנים על שלישים 

 םעונשוא״כ אילו היה להם בנים היה ה' דוחה את  ועל רבעים',
לדורות אחריהם, וכיון שלא היה להם בנים, לכן נענשו הם 

 לדורותיהם. םשעונבעצמם, על הקריבם אש זרה, ולא נדחה 
 )מגדל דוד(

 

 "וחיו ולא ימותו" )ד, יט(
נאמר בפרקי אבות )ד, כב( על כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה 
חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון 

 לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
 נשאלת השאלה מהי משמעותן של ארבעת "על כרחך" הללו?

של לשני אנשים ששדותיהם נמצאות בשכנות זו אמרו חז"ל: מ
לזו, ואומרת המשנה: אם קם אחד מהם והקיף בגדר את השדה 

לא חייב השני להשתתף בתשלום אף שגם הוא  –משלוש רוחות 
נהנה מזה קצת. ואם בעל השדה המוקפת קם מעצמו והקיף את 

מגלגלים עליו תשלום וחייב להשתתף  –הרוח הרביעית 
ם של כל ארבע הרוחות. כי מעשהו גילה את במחצית מהתשלו

דעתו שהוא מרוצה ממה שעשה חבירו: ולפי זה הסביר הגאון 
מווילנא את המשנה במסכת אבות. יכול אדם לטעון שכלל לא 

רצה בחיים ולכן אין לחייבו בתורה ומצוות. אבל כשהוא שוכב 
על ערש דווי, הרי הוא עושה כל המאמצים כדי לחיות עוד קצת, 

ציא הון עתק על רופאים ותרופות ואז הוא מגלה שנוח לו ומו
בחיים שניתנו לו וקשה לו להיפרד מן העולם. ואם כן, אז אפשר 
כבר לחייב אותו, כי אם בעל כרחך אתה מת, ואתה לא מעוניין 

 למות, אז גם בעל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
אדם המגיד מדובנא מסביר זאת כהרגלו בקודש ע"י משל: ל

שהיו לו שתי בנות, האחת כעסנית והשני מכוערת. וכשהגיעו 
כל אחת בגלל המום שבה.  –לפרקן היה קשה למצוא להן זיווג 

לאחר זמן הופיע שדכן פיקח והצליח להשיאן, את המכוערת 
 השיא לחתן עיוור. ואת הכעסנית השיא לחתן חרש.

את ושתי הזוגות חיו בשלום ובשלווה, כי זה לא ראה לעולם 
 כיעורה, וזה לא שמע לעולם את צעקותיה וקללותיה.

עד שיום אחד הופיע בעיירה רופא מומחה לכל מיני מחלות, וע"י 
תרופותיו העלה מזור לעיוור ולחרש. פרח העיוור עיניו וכשראה 
את אשתו מאס בה מאוד, וכשהחל החרש לשמוע, נחרד 

מדון. מצעקות וקללות אשתו ומאותו יום היה בביתם רק ריב ו
כשבא הרופא לקבל את שכרו, טענו השניים שלא מגיע לו שכר, 
כי בגללו באה עליהם הרעה וחייהם אינם חיים. הגיעו הצדדים 
לדין תורה. שמע הרב טענותיהם ולבסוף שאל את הרופא: האם 
אתה מסוגל להחזיר את שני האנשים אל מצבם  הקודם? אין 

עקו ונחרדו מיד ואמרו נענה הרופא. אך השניים נז –דבר קל מזה 
שאין הם מוכנים לחזור למצב הקודם. אמר להם הרב: אם כן 
מהרו ושלמו לו את שכרו, כי גיליתם דעתכם שאתם מרוצים 

 ממעשהו של הרופא. והנמשל מובן מאליו.
 "והחי יתן אל ליבו" )קהלת ז, ב(

 

נשא את ראש בני קהת כל הבא לצבא לעשות "
נשא את ראש בני )ד, ב( ... מלאכה באהל מועד

באהל  גרשון כל הבא לצבא לעבוד עבודה
 " )ד, כא(מועד

והדבר צריך ביאור, מדוע התורה מכנה את משא בני קהת 
 'מלאכה' ומשא בני גרשון ומררי 'עבודה'? 

ומתרץ האור החיים הקדוש, שבני קהת שהיו נושאים את הארון 
ושא את לא היה להם 'עבודה' בזה, כי אמרו חכמים שהארון היה נ

נושאיו, ולא הרגישו כלל כובד בנשיאתה, ולכן התורה מכנה את 
משא בני קהת 'מלאכה', אבל בני מררי שנשאו את הקרשים 

להם עבודת משא טבעית, ולכן כתוב  ההייתושאר הדברים, 
 'עבודה'.

ועוד יש לתרץ, שבני קהת שהיו נושאים את הארון בכתף, היו 
צריכים ליזהר שיהיו פניהם מסובבים כלפי הארון, מפני כבודו 

' כתפושל ארון האלוקים שהרי בני קהת היו 'כנושא אדונו על 
ולכן התורה מכנה את משא בני קהת 'מלאכה', לרמז בזה, 

לאכה' שבנוסף לעצם עבודת המשא, היה להם בזה גם 'מ
 בהליכה מיוחדת כשפניהם כלפי הארון. 

 (ג ,אור החיים ד)
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