
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
 
אל משה במדבר סיני באהל אל משה במדבר סיני באהל אל משה במדבר סיני באהל אל משה במדבר סיני באהל ' ' ' ' וידבר דוידבר דוידבר דוידבר ד""""

ה השנית ה השנית ה השנית ה השנית ננננמועד באחד לחדש השני בשמועד באחד לחדש השני בשמועד באחד לחדש השני בשמועד באחד לחדש השני בש
 )א, א (             """" מארץ מצרים לאמר מארץ מצרים לאמר מארץ מצרים לאמר מארץ מצרים לאמרםםםםלצאתלצאתלצאתלצאת

אל משה במדבר סיי באהל מועד ' וידבר ד
כשהכתוב מזכיר את  - באחד לחדש השי

 ציון -" בר סיידבמ: "אומר תחלה, המקום
פרט  ה-" באהל מועד"ואחר כך , כללי

לעומת זאת כאשר מזכיר את . המדוייק
באחד לחודש  "- אמר תחלה הפרט , התאריך

על ". בשה השית: "ואחר כך הכלל, "השי
משום שבאמת גם במקום אמר ? שום מה

: ל"שכבר אמרו חז, קודם הפרט ואחר הכלל
 למקומו ש, )כא, שמות לג" (הה מקום אתי

א השם הוא מקומו של עולם ול; השם טפל לו
מצא שאהל מועד הוא המקום , העולם מקומו

  .ומדבר סיי הוא הפרט, הכללי של כל העולם
 )אור החיים( 

 
למדו ישראל את , במדבר, בתחלה: הסבר אחר

אבל במרוצת . הכלל ומהכלל באו אל הפרטים
; הזמן והדורות למדו מהפרט הרבה כללים

, והפרט עשה כלל, התורה התרחבה והתפשטה
 )אגרא דכלא(                              .ל"זי דרשות ח"ע

 
 - אל משה במדבר סיי באהל מועד' וידבר ד

ה כע ושפל ' רמז לאדם שיהי-" במדבר סיי"
שמאס , ת"כדרך שעשה השי, בעייו כסיי
, ים ובחר בסיי המוך מכולםהבהרים הגבו

אבל חלילה לו לבוא מתוך הכעה לידי עצבות 
ו לכן הזהירת. המועת השראת השכיה

שאין השכיה , התורה להיות תמיד בשמחה
שורה אלא מתוך שמחה הבאה מחמת הרגשת 

שאדם יכיס עצמו , "באהל מועד"חג ומועד 
 )אלימלך מליזסק' ר(              . לאהלו של מועד

 
, ה לים ברח מלפיו"כשבא הקב - במדבר סיי

: וכן, הים ראה ויוס) ד, תהלים קיד(שאמר 
 חרבה בא למדבר. ההרים רקדו כאלים

הו 'ישעי(שאמר , תוווקידמה אותו וקילסה א
) ש לה(, ירוו יושבי סלע... ישאו מדבר) יא, מב

רק אדם ). 'ר במדבר א"מ(ה 'ישישים מדבר וצי
שהוא כמדבר ראוי שתשרה עליו השכיה 

אפילו למד : כמדבר. ושיזכה למאור התורה
הרבה ויגע הרבה בתורה ידע בפשו שלא גע 

שלא געה בו עדיין , מו המדברכ, עדיין בתורה
וכמדבר . בד ולא זרע מעולםושלא ע, יד אדם

, שאדם השרוי בו חייב להשען על כוחות עצמו
       .אם אין אי לי מי לי; ואין מי שיעזור לו

 )מקוצק' מ' מ' ר(     

 
, באש: דברים יתה התורה' בג -  במדבר סיי

 ושתשל). ר במדבר א"מ(דבר מבמים וב
 , סמלים הם לאדם מישראל,ה האלהדברים

, ה'י-שלהבת: אש. במה יזכה לקין התורה
להט והתלהבות אש הבוערת בלב ישראל 

: מים. המשתוקקים לאביהם שבשמים
ישוב הדעת וצלילות , קרירות ומתיות

לחשוב חשבוה של תורה ברוח , המחשבה
ויתור על כל : מדבר. כוה ובשכל טוב

המועים את התעוגות וחשקי עולם הזה 
 )שם משמואל(            .האדם מהשגת השלימות

 
 שתהיו -באדח לחדש השי בשה השית 

יצחק זליג ' ר ר"מאדמו). י"רש(עמלים בתורה 
מורגשטרן מסוקולוב שמעתי הסבר על 

עבירה מכבה מצוה ): סוטה כא(ל "מאמרם ז
 כי דבר הבא בלי -ואין עבירה מכבה תורה 

ולכן .  בלי יגיעהיגיעה יכול לבטל דבר שבא
עבירה מכבה מצוה לפי ששתיהן אפשר שיבואו 

דבר , אבל אין עבירה מכבה תורה, בלי יגיעה
הבא בלי עבודה אין בכוחו לבטל דבר שבא 

 )שארית מחם(                           .ויגיעה עמל ברוב

  
התורה  -  באחד לחדש השי בשה השית

ה 'ה היכי ז,  הדקדוק.מפרשת כאן את הזמן
בל הזמן יואז ק, )במדבר סיי(אחרי מתן תורה 

הרי בכל יום ובכל שעה ובכל . תחשיבות מיוחד
לקות שלימות , רגע אפשר לפעול גדולות

, עוד מצוה, עוד פרק בתורה. 'ולרכוש דעת ד
 )ברכת דוד(       .עוד מעשה טוב, עוד מידה טובה

 
חיבתן לפיו מתוך  -  במדבר סיי באחד לחדש

וכי בכל שעה ). י"רש(מוה אותם כל שעה 
  ?מואם

יש " דבר שבמין"הרי : אך באמת יש להקשות
כאלו , ואיך מו כל ישראל יחד, לו חשיבות

  .ואין בייהם כל פחותי ערך, הכל שוים הם
אין לך אדם ): ג, אבות ד(ל אמרו "חז, אלא

מתוך חיבתן : י"ת רשווזו כו, שאין לו שעה
ה אותם כל שעהלפה , כלומר, יו מוהוא מו

ידי ועל , כל אחד ואחד לפי כל שעה טובה שבו
    .כך כולם אהובים וחביבים לפי

        )יחזקאל מקוזמיר' רר "אדמו(  
        
שאו את ראש כל עדת בני ישראל שאו את ראש כל עדת בני ישראל שאו את ראש כל עדת בני ישראל שאו את ראש כל עדת בני ישראל """"

    ,,,, במספר שמות במספר שמות במספר שמות במספר שמות- - - -  לבית אבתם לבית אבתם לבית אבתם לבית אבתם,,,,למשפחתםלמשפחתםלמשפחתםלמשפחתם
 )ב, א (                                     """"כל זכר לגלגלתםכל זכר לגלגלתםכל זכר לגלגלתםכל זכר לגלגלתם

אים חשיבותם של  כאן או רו-  שאו את ראש
. אישיות חשובה, כל אחד הוא ראש, ישראל

צריך כל אחד , ומאחר שאצילות מחייבת

מישראל לחוש רגש של אחריות יתרה על כל 
  .לפי שיכול להשפיע בין לרע ובין לטוב, מעשיו

 )ה"של( 

 
 כולם - שאו את ראש כל עדת בי ישראל

תם לבית ולמשפח, מוכרחים להשא ולהעלות
כי אחו חלק מהבאות וצריכים  - תם ואב

 השם -במספר שמות . להגיע למעשי האבות
כל זכר , "ה הוא שמו'פש חי", הוא השורש

ו כעת צטרך " אם לא תקן  ח-תם לולגולג
לכן , מים עד התיקון השלםעלהתגלגל כמה פ

            .טוב לתקן בפעם הזאת
  )רוביל' רק חום מצ-מאור עיים (   

  

 
 צוה - ש כל עדת בי ישראלשאו את רא

כי הדין הוא . ה למות את בי ישראל"הקב
לא רצה ". דבר שבמין אפילו באלף לא בטיל"

ת שבי ישראל יתבטלו ברוב בין "השי
דבר "לכן צוה למותם ועשאם ל, האומות
ואף שזה שדבר שבמין . שאיו בטל" שבמין

אבל מין כזה , לא בטל הוא רק מדרבן
 עליו לא בטל אפילו שהתורה צותה

  )ם"חידושי הרי(                                 .מדאורייתא

 
ל " חז- שאו את ראש כל עדת בי ישראל

ה מספר בי ' והי,כתוב: אומרים) יומא כב(
בידי ? מד ולא יספראוכתבו אשר לא י.. ישראל

: הכווה. בידי שמים יש מספר, אדם אין מספר
באיכות ; יש מספר בכמות ויש מספר באיכות

כי יש צדיק ששקול כגד , אלאין מספר לישר
שקול משה כגד כל : ל"כמו שאמרו חז, הרבה

אין , "בידי אדם אין מספר"ולכן , ישראל
בידי שמים . " אדםלספור את בי ישראל בידי

ה יודע מספרם "הקבשהרי , "יש מספר
אבל גופותיהם של . האמיתי מבחית האיכות

  .ישראל יכולים לספור גם בי אדם
  )ופרלפי כתב ס(   

  

 איש ראש  איש ראש  איש ראש  איש ראש ,,,,ואתכם יהיו איש איש למטהואתכם יהיו איש איש למטהואתכם יהיו איש איש למטהואתכם יהיו איש איש למטה""""
 )ד, א (           """"לבית אבתיו הואלבית אבתיו הואלבית אבתיו הואלבית אבתיו הוא

 איש ראש לבית - איש ראש לבית אבתיו הוא
 שמוחזק ומקובל אצל משפחתו - אבותיו הוא 

אלעזר בן ' כפי שמציו אצל ר. כראש ומהיג
שלא רצה לקבל השיאות עד שמלך , ה'עזרי

 של אדם כי רק אשתו). ברכות כז(באשתו 
אם ראוי הוא , יודעת את צדקתו ורום מעלתו

 )יערות דבש(                                     .  למהיגות

 
 בהרבה מקומות -  איש ראש לבית אבתיו הוא

הוא : "ל"דרשו חז" הוא"שאמר במקרא 
   הוא -הוא אחשורוש ". "מתחלתו ועד סופו



 - הוא אברהם ", "ברשעו מתחלתו ועד סופו
 וכן רבים" הוא בצדקו מתחלתו ועד סופו

האמור כאן יתן " הוא"אף ). מגילה יא(
ה אדם מכיון שת, בוהג שבעולם. לדרוש כך

הוא , פרס על הצבור מיד דעתו זחוחה עליו
משתרר ומתגדר איו מכיר את אחיו והם 

ולכן . כאלו עשה איש אחד, לא יכירוהו
איש ראש "מדגישה התורה אצל השיאים 

אש שגם לאחר שעשה ר, "לבית אבותיו הוא
לבית אבותיו ישתדל להיות אותו האיש 

לא יתגאה . בלי שוי ותמורה, להיה בתח'שהי
, על הצבור ולא יפסיע על ראשי עם קודש

  ".הוא מתחלתו ועד סופו"יה 'אלא יה
  )דן מדיאל(   

  

 )ו, א(                        מיאל בן צורישדימיאל בן צורישדימיאל בן צורישדימיאל בן צורישדיוווולשמעון שללשמעון שללשמעון שללשמעון של""""
 לביש גדא - מיאל בן צורישדי ולשמעון של

? מה המקור לזה, "שלומיאל"רגילים לכות 
ה השבט העי 'מפי ששבט שמעון הי, כראה
אין לך ): "ויחי' בפ(י "כדברי רש, ביותר
סופרים ומלמדי תיוקות אלא , עיים

  .ה שיא שבט שמעון'ושלומיאל הי". משמעון
  )אוסם בושם(              

        
  )ח, א(           """"צוערצוערצוערצוער- - - - ליששכר נתנאל בןליששכר נתנאל בןליששכר נתנאל בןליששכר נתנאל בן""""

. ו קטות ושפלותהיי, יששכר רמז לתורה
 -תן "ותאל הוא צירוף של שתי מילים 

שהתורה יתה לאלה , ללמדו". אל
כמאמר . שמשימים עצמם קטים ושפלים

 אם - , וממדבר מתה): עירובין ד(ל "חז
, משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו

  )חסד לאברהם(             .תלמודו מתקיים בידו

        
בן בן בן בן  לאפרים אלישמע  לאפרים אלישמע  לאפרים אלישמע  לאפרים אלישמע ,,,,לבני יוסףלבני יוסףלבני יוסףלבני יוסף""""

        """" למנשה גמליאל בן פדהצור למנשה גמליאל בן פדהצור למנשה גמליאל בן פדהצור למנשה גמליאל בן פדהצור,,,,עמיהודעמיהודעמיהודעמיהוד
  )י, א( 

ה אבי אביו של 'הוא הי -  אלישמע בן עמיהוד
עמיהוד בו ) ז, א-ה"ד(כאמר , יהושע בן ון

 )צל העדה (              .אלישמע בו ון יהושע בו
        

את משה ויפקדם במדבר את משה ויפקדם במדבר את משה ויפקדם במדבר את משה ויפקדם במדבר ' ' ' ' כאשר צוה דכאשר צוה דכאשר צוה דכאשר צוה ד""""
 )יט, א(                                                           """"סיניסיניסיניסיני

ה צריך לכתוב ויפקדם במדבר ' הילכאורה
כידוע ,  אלא-? את משה' סיי כאשר צוה ד

ולכל אדם , כל שמות ישראל כלולות בתורה
ומובא בספרים . ( בתורהאותמישראל יש 

יש ששים רבוא : שתיבת ישראל וטריקון
 - עם הקודות והתגים ,אותיות לתורה

בשעה שפקד משה את ,  אם כן).המקלט
ובזה למד , אותיות התורהת ישראל צירף א

' כאשר צוה ד: "וזה מה שאמר. את התורה
כמו שלמד בתורה אשר צוה אותו " את משה

הפיקוד עצמו , "ויפקדם במדבר סיי "-' ד
 )וב'לתוי יצחק מברדיצ' ר(     .ה לימוד תורה'הי
 
בהקרבם בהקרבם בהקרבם בהקרבם ' ' ' ' וימת נדב ואביהוא לפני דוימת נדב ואביהוא לפני דוימת נדב ואביהוא לפני דוימת נדב ואביהוא לפני ד""""

במדבר סיני ובנים לא במדבר סיני ובנים לא במדבר סיני ובנים לא במדבר סיני ובנים לא ' ' ' ' אש זרה לפני דאש זרה לפני דאש זרה לפני דאש זרה לפני ד
 ויכהן אלעזר ואיתמר על פני  ויכהן אלעזר ואיתמר על פני  ויכהן אלעזר ואיתמר על פני  ויכהן אלעזר ואיתמר על פני היו להםהיו להםהיו להםהיו להם

 )ד, ג(                                           "אהרן אביהםאהרן אביהםאהרן אביהםאהרן אביהם
... בהקרבם אש זרה.. וימת דב ואביהוא
יש לדקדק למה אמר  - ובים לא היו להם

, ויש לומר בדרך צחות. לשון יחיד, וימת
ל "וחז, דהה מי שאין לו אשה קרא פלג גוף

לא מתו דב ואביהוא אלא משום : אומרים
. ואם כן שיהם כחד דמו, ו שיםשלא שא

, ולמה בלשון יחיד, דב ואביהואוזהו וימת 
 שלא שאו שים -" ובים לא היו להם"כי 

 שלא שאו שים ולא היו -" ולא היו להם
  )ילקוט האורים(                                 .להם בים

  
בהקרבם אש זרה ' וימת דב ואביהוא לפי ד

אילו היו להם  -  ובים לא היו להם', לפי ד
ה פוקד עליהם עוום "ה הקב'לא הי, בים
ה ממתין עד דור שלישי או 'אלא הי, מיד

פוקד עון אבות על : "רביעי להעישם ככתוב
אבל מכיון ". על שלשים ועל רבעים, בים

  )כלי יקר(     .שלא היו להם בים העישם מיד

        
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני """"

ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני 
  )יב, ג(                  """"ישראל והיו לי הלויםישראל והיו לי הלויםישראל והיו לי הלויםישראל והיו לי הלוים

, שמא תאמר כמו שתחלפו הבכורים בלוים
הלוים ' כך בזמן מן הזמים יחליף ד

והיו לי "לזה בא הכתוב לומר . באחרים
כל מקום ) ב"א פ"ויק(ל "ולפי חז". הלוים

  .לעולמי עולמים הוא" לי"שאמר 
  )מקרא מפורש( 

 

ד את בני לוי לבית אבתם ד את בני לוי לבית אבתם ד את בני לוי לבית אבתם ד את בני לוי לבית אבתם וווופקפקפקפק""""
ר מבן חדש ומעלה ר מבן חדש ומעלה ר מבן חדש ומעלה ר מבן חדש ומעלה חתם כל זכחתם כל זכחתם כל זכחתם כל זכפפפפלמשלמשלמשלמש

 )טו, ג(                                                    """"תפקדםתפקדםתפקדםתפקדם
 למה -מבן חדש ומעלה ... ד את בי לויופק

מו הלוים מבן חודש ומעלה וישראל מו 
משום שישראל ? מבן עשרים שה ומעלה

ועל כן , עיקר חשיבותם היה בזכות עצמם
אבל הלוים מו לחוד , מו רק מגיל עשרים

  .ועל כן מו מבן חודש, בזכות יחוס אבותם
  )ש תזון"רי' הג (                                                  

  

  חג שבועות
כתב המגן אברהם בריש  -  זמן מתן תורתנוזמן מתן תורתנוזמן מתן תורתנוזמן מתן תורתנו

אך או אומרים יה, קשה: "ד"סימן תצ
יום מתן ) בששי בסיון(בתפילת שבועות 

סי שבשביעי יו' רוהרי קיימא לן ב, תורתו
והאירך ). עיין שבת פו" (?בסיון יתה התורה

כי הרי הוסח הוא , ואפשר להסביר. בפלפול
, "זמן שמחתו "בסוכות, מתן תורתו" זמן"

וכן כאן זמן מתן . שמקיפים שבשעה ימים
תורתו מקיף ימי ההגבלה הימים 

שכולם חשבים לזמן מתן , שלאחריהם
 )שטייןברוך אפ' ר(                                  .תורה

  
 ולמה או מברכים ותן - נותן התורהנותן התורהנותן התורהנותן התורה

התורה בלשון הווה ולא תן התורה לשון 
 אבל - ? הרי התורה כבר יתה בסיי, עבר

' תא דברי אליהו פ(העין יובן על פי מאמרם 
כל תלמיד שיושב וקורא ושוה ועוסק ) "יח

הרי ". ה יושב כגדו ושוה עמו"הקב, בתורה
 לפי . יום ובכל שהתית התורה היא בכל

  .ה משפיע תמיד בתורה"הקב, ערך המקבל
  )וב'ר מסוכצ"האדמו(                                        

  
 שרפו ידיהם מדברי תורה -  נותן התורהנותן התורהנותן התורהנותן התורה

ולכאורה מה פירשו המליצה ). סהדרין קו(
, שהרי מרוב לימוד הגוף חלש, שרפו ידיהם

אבל מה כאן מקום , מרוב דיבור הפה חלש
שמידת , אבל יש כאן רמז? ידייםלרפיון 

היו יודעים .  פחותה מהידיעהההעשייה הית
  )זר הזהב(             .אבל עשו מעט, הרבה תורה

  
 באותה שעה -  ומשה עלה אל האלקיםומשה עלה אל האלקיםומשה עלה אל האלקיםומשה עלה אל האלקים

עשה בו . ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה

ה קלסטרין של פיו של משה דומה "הקב
אי אתם : ה"אמר להם הקב. לאברהם

צלו אזהו שירדתם לא ? מתביישים הימו
קיבל אתכם , ואכלתם בתוך ביתו של אברהם

בסבר פים יפות והג בכם הכסת אורחים 
וכשבא בשר ודם למרום . בשמחה רבה

  .אתם מקאים בו ורוצים לפגוע בו, אליכם
  )יחיאל מאלכסדר' ר ר"אדמו(                         

 
' ' ' ' ויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר דויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר דויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר דויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר ד

 נעשהנעשהנעשהנעשה
כך עו : ה אומר'הגאון רבי אליהו מווילא הי

' לעשות את כל אשר דבר ד: ישראל למשה
ולא בזמן ,  כשכל ישראל יחדיו,אפשר רק יחד

  .שהם פזורים בין האומות
, תיקון עשה עיין - עשה ' דכל אשר דבר 

כי בי ישראל ". ה'ועשתה את צפורי"מלשון 
ה תן "הקב. מפרשים ומתקים בדברי תורה

ב אותיות ובי ישראל עושים מהם צירופי "כ
ה 'יודע הי) ברכות ה(ל "כפי חז. מלים

" עושי דברו"וזה . בצלאל לצרף אותיות
שוחר טוב תהלים ( ובמדרש ).כ, תהלים קג(

אורגת משי משלו ישראל לתולעת ש) כב
וזה תורה . כך כוחן של ישראל בפה, ה'בפי

שמושל על פיו וכוחו בפיו , כלומר, שבעל פה
 )שפת אמת(                 ..לארוג אותיות התורה

  
ה צורך לומר בלשון 'הי - נעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמע

אלא מחמת ? הרי כל אחד דיבר בעדו, יחיד
קיבל , העריבות והמתיקות של קבלת התורה

ערבות והתחייבות גם על כל אחד על עצמו 
  )ם"חידושי הרי(                                      .חברו

  
,  באמת אין אפשרות אחרת- נעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמע

מאחר שכל , כי לא שייך לומר שמע קודם
ים על ידי מצוות רזמן שלא תקדשו האיב

אין האוזן מוכשרת , מעשיות בפועל ממש
לשמוע ולהשיג תוך תוכם של העייים 

כמו שאו ו. ורוממות הדברים וקדושתם
 הייו שעל ידי, "וקידשו במצוותיו"אומרים 

ואז עשית האוזן , המצוות מתקדש האדם
    .כלי שרת לשמוע ולהבין

  )ברוך מורגשטרן' ר"אדמו(    

  
 בשעה -  נעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמע' ' ' ' כל אשר דבר דכל אשר דבר דכל אשר דבר דכל אשר דבר ד

שאמרו ישראל עשה ושמע יצתה בת קול 
 זה שמלאכי השרת  מי גלה לבי רז-ואמרה 

שלו ישראל מלמה ). שבת פח(? משתמשין בו
מה תפוח זה פריו קודם , לומר לך? לתפוח
ה לשמיעה 'אף ישראל הקדימו עשי, לעליו

אוהב גדול המשתוקק : יש לפרש כך). שם(
אצלו גמר , מאוד לעשות טובה לאוהבו

אף שלא קיימו עדיין , המעשה במחשבה
עשה "וזה . כי בוודאי יקיימו, בפועל
, שגמרה העשייה קודם השמיעה, "ושמע

פריו "וגם , "מלאכי השרת"וזהו בחית 
  .שגמר הפרי קודם" קודם לעליו

  )ישמח משה(         
 

 -  ויוצא משה את העם לקראת האלקיםויוצא משה את העם לקראת האלקיםויוצא משה את העם לקראת האלקיםויוצא משה את העם לקראת האלקים
ויצא משה , שיה בעצרת ערבה והלילה קצר

א "פדר(ה מעורר אותם משתם 'למחה והי
לו על מיטתם לישון איך ע, ותמוה). פרק מא

ואפשר ? שעות מועטות לפי קבלת התורה
ה "ו ישראל שהקבעכששמ: לומר בדרך צחות

עלתה על לא , חוזר עם התורה אצל האומות
 מקבלת דעתם שלא יקבלוה ותייאשו

ולכן , ב דאגה הלכו לישוןוומר, התורה



 

  

ל שעורים בליל שבועות לתקן חטא השיה 
  )ב'לוי יצחק מברדיצ' בשם ר(                          .אז

כי , כוותם היתה לשם שמים, ויש אומרים
ידוע שתיכף אחרי קבלת התורה יצטרכו 

מוטב לישון : לכן אמרו, לעסוק ולהגות בה
, קודם מתן תורה ולהיות ערים אחר כך

מלהיות ערים קודם מתן תורה ולישון אחר 
  )תרומת זהב (                                              .כך

  
 הם הביו -  ויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההר

אמיתות התורה ואחזו רק שרחוקים הם מן 
ולכן התרוממו ועלו עד , בתחתית ההר

  )ם"חידושי הרי(                                   .לשמים

  
 מלמד שכפה - ויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההר

). שבת פח(' ה הר כגיגית וכו"עליהם הקב
והרי כבר הקדימו עשה ', ומקשים התוס

ה חשש שמא יהיו 'שהי, ומתרצים? לשמע
שיצאה ,  האש הגדולהחוזרים כשיראו

תירוץ אחר יש בתחומא . שמתן באש זו
ואם תאמר על התורה שבכתב ): ג, א ח"פ(

והלא בשעה שאמר להן , כפה עליהם את ההר
עשה "מקבלין אתם את התורה עו כולם 

מפי שאין בה יגיעה וצער והיא , "ושמע
 -) האיום שבכפייה(אלא אמר להן , עטהומ

, ש בה דקדוקי מצוותשי, על תורה שבעל פה
ת וקשה ווהיא עזה כמו, קלות וחמורות

  .כשאול קאה
ובאופן אחר מסביר המימרא הזאת בעל 

ה כדי 'ה צורך בכפי'הי: ם"חידושי הרי
שאמר , ה להם לישראל דין של אוסה'שיהי

ואי אפשר , "לא יוכל לשלחה כל ימיו"ה 'עלי
  .ה לשלח את ישראל לעולם'יהי

ה להראות שגם "קבשרצה ה, ויש אומרים
ה כל 'מה שילמד ויעשה האדם על ידי כפי

, בלי חשק ובלי תשוקה, שהיא ובהכרח
ה תועל כן הי, ייחשב גם זו כתורה וכמצוה

  )ם"חידושי הרי(         .       התיה בזה האופן

  
 מלמד שכפה - ויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההרויתיצבו בתחתית ההר

חוות "ה. ה עליהם את ההר כגיגית"הקב
ה לו 'הי. "שם"מה הלשון , מקשה" יאיר

ויש לומר בדרך . לומר פה תהא קבורתכם
. הגלות עושה שמות בישראל: צחות

, שמד: במקומות שעוזבים את תורת ישראל
 :חולהועוד רעה , טמיעה, ישואי תערובת

אם אין העייים הולכים . איבוד לדעת
בכל . טורפים את פשם בכפם, כסדרם

 והחזקו מותואישלו סבלו ה 'ההיסטורי
המכשול הקל , כיוםו. מעמד הודות לאמוה

ביותר מוציא את האשים משיווי המשקל 
 -וזה . ון באיבוד לדעתשלהם ומבקשים פתר

, "שם "-אם לא תקבלו את התורה 
תמצאו את קבורתכם , בתרבויות הכר

  )פרדס יוסף(                       .הגופית והרוחית

  
?  עשן זה למה בא-  והר סיני עשר כולווהר סיני עשר כולווהר סיני עשר כולווהר סיני עשר כולו

 כגד -בשלמא קולות ואש מתלקחת 
 אלא הוא בא -? אבל העשן למה. ה'תיבשלה

, ורעותבשביל אלה שבאו למקום לרגל המא
יבואו , "מעמד"ה שם 'שמועה שמעו שיהי

 ולכן -כל הגדולים וגם הזקים משה ואהרן ו
  .   ה העשן'וכגדם הי, רו ובאומיה

  )"שפת אמת"בשם ה( 

  
העשן הזה : ם אומרים"ובשם חידושי הרי

ר מעיי האומות את המחזה של יועד להסת

שיהו יודעין שישראל , רה לישראלמתן תו
 ומגודל הקאה  והשאה ,לים התורהבקמ

 ה'והי, רע בישראלההיו יכולים ליתן עין 
לכן בא העשן . יוצא קיטרוג גדול על ידי כך

לסמא עייהם שלא יראו לשאול על הרעש 
  .הגדול שעשה בעולם

 בלשון עתיד שעד היום לא גמר -משה ידבר 
  .הדיבור

  

         הדברות הדברות הדברות הדברותעשרתעשרתעשרתעשרת
ף ומסתיימות "עשרת הדברות מתחילות באל

ויש בהם . טוב לישראל" אך"וזהו , ף"בכ
ג מצוות ושמע "כגד תרי, ך אותיות"תר

  . מצוות בי ח וסימם כתר תורה
  )בעל הטורים(                                                       

רמז , בעשרת הדברות יש תיבות כמין עקב
כי השגת התורה היא על ידי הכעה . להכעה

" א"ועשרת  הדברות מתחילות באות . ועוה
פסוק ל ב"והרמז כ, "כף"ומסתיימות באות 

אך "והה ". אך טוב לישראל) "א, תהלים יג(
והכווה בגלל העווה שממעטים , מיעוט הוא

  .עצמם יתה התורה שקראת טוב לישראל
  )חסד לאברהם(

  
" אלקיך' אכי ד" בלותעשרת הדברות מתחי

להורות , "כל אשר לרעך"ומתסיימות ב
שמצוות שבין אדם למקום ושבין אדם 

ולא , ת ודבוקות זו בזו לחברו אחוזות ותלויו
  )בספרים (                .ייתכן קיום אלו בלי אלו

  
אף על פי  - וירא העם וינעו ויעמדו מרחוקוירא העם וינעו ויעמדו מרחוקוירא העם וינעו ויעמדו מרחוקוירא העם וינעו ויעמדו מרחוק

. קושהתועעו והזדעזעו בכל זאת עמדו מרח
יש סוברין שההתרגשות היא סימן ליראת 

גם השטן מתרגש , ואיו כן, ם אמיתיתשמי
  )מקוצק' מ' ר(                                        .ופחד

  
 את םרואי - וכל העם רואים את הקולותוכל העם רואים את הקולותוכל העם רואים את הקולותוכל העם רואים את הקולות

 השמע שאי אפשר לראות במקום אחר
ט מסביר זה "הבעש? איך רואים קול). י"רש(

האשים . גן בכיוריגן גדול . בדרך משל
 הששמעו את הגיה הפלאה פשם יצא

עבר חרק . מרוב מתיקות והתחילו לרקוד
. ה והשתומם על המראהשלא שמע את הגי

מי שרואה בי ישראל מתלהבים : המשל
מית מהתורה ואיו שומע את המגיה הפי

מה יש כאן להתלהב , שלה משתומם
בשעת מתן תורה כשהעם שמע את . ולהתרגש

קול התורה פתחו עייהם וראו את האור 
הם היו , הגוז בה וראו שיש ממה להתלהב

פשר לראות ראו את השמע שאי א"בבחית 
  )יפת' י(                                     ".במקום אחר

  
 את םרואי - וכל העם רואים את הקולותוכל העם רואים את הקולותוכל העם רואים את הקולותוכל העם רואים את הקולות

? ה צורך לראות הקולות'ולמה הי. השמע
כי חלק מהדברות מתחילות , ההסבר הוא

. 'וכו" לא תגב" "לא תרצח". "לא"ב
ה מי 'ואלמלא היו רואים את הקולות הי

ה 'לכך הי. ו"בוא" לו"שהוא יכול לגרוס 
  .באלף" לא"שזה , ת הקולותצורך לראות א

  )בספרים(

  
וכל העם רואים את הקולות ואת וכל העם רואים את הקולות ואת וכל העם רואים את הקולות ואת וכל העם רואים את הקולות ואת 

ו ה שקיבל בשע-הלפידים ואת קול השופרהלפידים ואת קול השופרהלפידים ואת קול השופרהלפידים ואת קול השופר
בי ישראל את התורה במעמד הר סיי הראה 

ה את כל העיויים והיסורים "להם הקב
את הקולות ואת , והצרות של תולדות ישראל

. ה'הלפידים מוקדי האש של האיקוויזיצי
אבל הראה ". ואים את הקולותוכל העם ר"

הוא שופרו של , להם גם את קול השופר
  )דבר ליעקב(              . בשירת הגאולה-משיח 

  
 

 הליכות והלכות 
  קצת מדיי יום טוב

כל מלאכה האסורה בשבת אסורה ביום טוב 
    .מלבד צורכי אוכל פש

אין להדליק אש חדשה ביום טוב וכן אין 
להעביר מאש שכבר אבל מותר , לכבות אש

וכן להגדיל את האש ,  יוםדלוקה מבעוד
והעירו הפוסקים . אך להמיכה אסור, מותר

כיון , שגפרור שהשתמשו בו כבר ושרף
שבדרך כלל זורקים אותו הרי שהוא הפך 

 ואסור ביום טוב להשתמש בו מוקצהלהיות 
בכדי להעביר מאש לאש אלא יקח גפרור 

  ).םועוד פוסקי, אור לציון(חדש 
 ביד ולא , ביום טוב מותר לצורך אוכלבורר
, וצריך לבוררו בדרך הקלה ביותר, בכלי

שאם יש יותר אוכל יוציא את הפסולת ואם 
אולם אם . יש יותר פסולת יוציא את האוכל

פל זבוב למשקה גם ביום טוב יוציאו עם 
מותר . מעט משקה שזה ממש דרך ברירה

להשתמש במקלף ירקות וכן להשתמש 
עם זרבובית שיש בה מסת שכל זה ' תיון'ב

  .היו צורך אוכל פש
, אסור ביום טוב כמו בשבת: לסחוט פירות

ולכן מותר לסחוט לימון רק על אוכל שייספג 
אין , כגון לימון על תה, אך על משקה, לתוכו

החזון  .טובלסחוט בין בשבת ובין ביום 
מתיר לסחוט רגיל לימון אפילו על ' עובדי

  .משקה
 ,ביום טוב מותר לצורך אוכל: חתוך ירקותל

ולא כמו בשבת (לחתוך ירקות דק דק 
וכן , מצה או לחם מותר לרסקן). שאסור

  .מותר לרסק בה בשיי המזלג
לפי הספרדים מותר לרחוץ : רחיצה ביום טוב

ויש מתירין , כל גופו בסבון וזלי ובמים קרים
אם המים קרים אבל מוסיף קצת חמים 

 והאשכזים הגו .קור המיםלשבור את 
   .לאסור ורק במקום צער התירו

לרחוץ בחמין מותר רק פיו ידיו ורגליו 
ובכל אופן יזהר . ובסבון וזלי אך לא כל גופו

שצרכת , יש להעיר! לא לסחוט את שערו
שאלת רב בכל מקרה לעין אם מותר לפתוח 

שמא יגרום להדלקת , את המים החמים בחג
  .חשמל

וקצה האסורים בשבת אסורים גם כל דיי מ
אולם ישם דברים שבהם הדין , ביום טוב
 וקליפות עצמות: כגון.  משבתחמורביום טוב 

של פירות או של עוף ובשר כשהם ראויים 
אך ביום טוב , למאכל בהמה מותרים בשבת

  .אסור לטלטלן משום חומרת יום טוב
ביום טוב מותר להוציא חפצים לרשות 

לם בתאי שיהיה לכך וא, הרבים ללא עירוב
  .ואם אין לו שימוש בחג אסור, צורך בחג

מהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחג 
  :השבועות ובע ממספר טעמים

לאחר שקיבלו בי ישראל את התורה על . א
הר סיי ושבו לביתם לא יכלו לאכול כי אם 

שלאכול בשר הוזקקו , והטעם. מאכלי חלב
: ת שצטוולעבודה רבה עקב המצוות החדשו

הכת סכין בדוקה , הגעלת הכלים הישים
שחיטה ויקור חוטי החלב והדם , לשחיטה

לפיכך בחרו להם לפי שעה . להכשרת הבשר
  .לאכול מאכלי חלב

על ידי קבלת התורה עשו כבריה חדשה . ב
  .שמאכלו הוא חלב, ודמו לתיוק שולד
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אותו היום שהושם ) סוטה יב(ל "אמרו חז. ג
בתיבה על שפת היאור ששה בסיון משה רבו 

: ה"אמרו מלאכי השרת לפי הקב. היה
ריבוו של עולם מי שעתיד לקבל תורה ביום 

בו ביום החזירתו בת ? זה ילקה ביום זה
, פרעה על מצריות רבות ליוק מהן ולא יק

מזכירים או על . עד שהביאו את אמו ויק
ידי מאכלי חלב את זכותו של משה רבו שלא 

 . ליוק מחלב מצריתרצה

  מעשה חכמים
  העיקר להרבות בתורה

, ל"בעין לימוד תורה אמר הסטייפלער זצ
שאשים חושבים שאפשר להשיג השגות 

ואים יודעים , באמצעות כל מיי דרכים
שעיקר דלותו ורוממותו של האדם בא על ידי 

וככל ששוקד ומשיג יותר , לימוד התורה
  .להכך מתרומם ומתע, בלימוד התורה

שעל ידי לימוד התורה אפשר לרפא , ואמר
ופעם ישבו ושוחחו עמו בדברי . הרבה חולים

. וכס אדם ובקשו שיתפלל על חולה, תורה
אמר רביו שזכות לימוד התורה תגן , כשיצא

גם כשבאו לבקש ממו מכתב ', כך הי. עליו
ואחר שיחתם , ל"ש קוטלר ז"לרפואת הגר

,  לרפואתו'אמר ששיחתו בדברי תורה תהי
שככל שעוסקים יותר בלימוד , והוסיף
  .כך התפילות מתקבלות יותר, התורה

כמה פרקי תהילים , בזמן המלחמה שאל
שהעיקר להרבות בתורה , והשיב, לומר

עומדות היו , במסכת מכות' כדברי הגמ
רגליו במלחמה בזכות שערי ירושלים שהיו 

רק לאחר התפילה שיאמרו , עוסקים בתורה
  .קי תהיליםכמה פר

' הובא בתוס(ש בירושלמי "רביו הסביר מ
שחכמים עסקו בתורה וירדה אש ) חגיגה טז

  ב "ושאלם בעה, מן השמים והקיפה אותם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

והשיבוהו שעסקו , כלום לשרוף ביתי באתם
, בתורה והיו הדברים שמחים כתיתן מסיי

ב מה תשובה היא זו "וצ, ולא באש יתו
כשעוסקים , ואמר שהביאור הוא. לשאלתו

בעת מו יורדת אש כ, בתורה כדרך תיתה
בין אש דלמעלה , אבל יש חילוק. מתן תורה

; שהאש שלמעלה איה שורפת, ובין אש שלו
  .). מתוך מאמר י. (ואיו צריך לדאוג לביתו

  ) היא שיחתי(
  

  הסגולה האמיתית לישועות
המטפחת שהורטבה מזיעה של עמל ויגיעה 

  בתורה
ד "אב, ל"ר שמעון סופר זצ"מסופר על הג

זה ' ברגע שחו טרדותיו קמעה והי, קראקא
ישב רביו והגה , בעיקר באישון לילות

יגע יהת, ה'המית עצמו עלי, עמל בה, בתורה
  .ואימץ וריכז את כל חושיו, ביגיעת בשר

ילד אחד מילדי קראקא סבל קשות ממחלת 
, ילהוהותקף בה באמצע הל, ע"האסכרה ל

 אלכל התחבולות להקל את שימתו עליו 
בי המשפחה אבדו עצות בהביטם על , הועילו

לא יכל עוד האב להתאפק . רוע מצב הילד
בעגמת פשו ס ויצא החוצה והסתובב 

עבר האיש אצל חלוו של , ברחובות שכותו
וראה שרו עדיין לא ,  רביו–הרב דמתא 

 החליט האב, כבה והוא עוסק בלימודיו
להכס ולשטוח בפיו את מר שיחו על הסכה 

רביו . האיומה האורבת ומרחפת על ילדו
שקוע בלימודו עד אז פשט מיד את ' שהי

מטפחת צוארו הושיטה לאב וציוהו להשימה 
, והוסיף עוד שי תאים, על מצחו של הילד

. שתיכף בבוקר יחזיר את המטפחת. א
רץ האיש , שישאר הדבר בסודי סודות.ב

ואכן מיד , ועשה כפקודת הרב תההבי
, השתפר המצב והילד החל לשום לרוחה

בבוקר החזיר האב את המטפחת והפציר 
  ברביו להסביר לו את שי התאים שהתה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הבהיר לו רביו כי תאי ראשון פשוט , עמו
כי סבל מעוי (מאד יען אין לו מטפחת וספת 

ושית ידע מר כי אי לא עשיתי ). ומחסור
אלא שמטפחתי הורטבה מזיעה ,  בזהמאומה

וזכות עמל התורה היא , ורהמעמל ויגיעה בת
  .ילד להתרפאעמדה ל

כל שעות היום , ובהיותי עמוס טרדות הציבור
הרי לא שאר לי זמן , ורוב שעות הלילה

אם יוודע ' והי, ללמוד רק בשעות המאוחרות
אשי העיר שאי ער בשעות אלו יטרידוי גם 

ושוב לא , ל מלימודי לגמריה בט'ואהי, אז
עובדא זו . (תועיל לך שום תרופה לעת הצורך

סיפר אחד מן המחמים בשעת ימי האבל 
בסיימו שהוא , ל" קוריצר זצ"צ מוהר"הגה

  ).אותו ילד' הי
  . ' הלך לו כאילו לא הי-הפצע חלף
  )א"ספר רביו שמעון סופר ח     (.    ויהי לפלא

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


