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 "זתשע במדבראספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  – האישאשרי 

 קלאר אברהם ישראל

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

הראשון, דרשת חז"ל על כלל  דםבאמדבר  –אשרי האיש 

 המזמור 

אמר אדם הראשון, היה אשריי אם לא  –אמר אדם הראשון: אשרי האיש וגו' 

  הייתי הולך בעצתו של נחש וכו'.

. שנתן לו השם שש מצוות נתן לו ה' ובהן הגה –כי אם בתורת וגו' ובתורתו יהגה 

 .(ווהעיין ברא"ם פאד) שבע מצוות בני נח חוץ מאבר מן החיאת 

: א]וראה בנחלת יוסף לבאר מה שנסמך כאן ענין עצת הנחש לבתורת ה' חפצו

 קשור שאיננו עליון שכל רק יכול, חיים דרך לו ולהתוות האדם את לרסן"...

 ביתר להבין לנו וניתן ערום היה והנחש ענין לנו נתחוור. פיזיולוגיה של במסגרת

: הדרך אחת רק'". וכו שעיםר בעצת הלך לא אשר האיש אשרי"ל הקשר את עומק

 על לסמוך לאדם אפשרות שום אין כי: אומרת זאת. "חפצו' ה בתורת אם כי"

 של כהמשכו, הוא תורתו להיעשות צריכה' ה ותורת', ה תורת על רק אלא, עצמו

  .["ולילה יומם יהגה ובתורתו" הכתוב

וב 'שתול' והיינו שלשון הכת ."ה ושתלו בגן עדן"שנטלו הקב" –והיה כעץ שתול 

מבואר ב'חן  –על פלגי מים  שתילה עניינה העתקה ממקום למקום.כי  נדרש כן,

הרי ששם  (,י בראשית ב,) כתוב "ונהר יוצא מעדן וגו' ומשם יפרד"הרי : שבטוב'

  ג...נפלגים מים

                                                
 .63רי"ז ליפוביץ, חלק א, עמוד  א
'אבן שהם' )ר"מ ממינסק, פתח השער(, כן בעוד ספרים: ו ,ח-א ר' טוביה הלוי, מחכמי צפת, וזאת הברכה לג, ב

ו'כנפי יונה' )ר"ב עטילזאהן. על שהש"ר פרק ו פסוק ט, אות ב(, ו'אוצר תהלות ישראל' )רי"מ סחרוב, הערות 'מנחם 

 .ישראל'(
 א(. בתקוני זהר )תקון נה, דף פח, , ועי'משמע ש'פלגי מים' אינו שייך ל'ומשם יפרד' ג
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וכל אשר יעשה . דהבלזה  –ועלהו לא יבול קין, שנולד לו  –אשר פריו יתן בעתו 

 . הממנו הושתת העולם אחר המבולאמר בו 'יצליח' כי , ונשתזה  –יצליח 

רשעים לא יקומו על כן  .כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, הנחש – לא כן הרשעים

כי יודע ה' דרך  !לא יתרפא הנחש לעתיד לבוא – במשפט וחטאים בעדת צדיקים

 אין לנחש רפואה לעתיד לבא.כנ"ל ש –ודרך רשעים תאבד  ,אדם וחוה –צדיקים 

* 

 הואיל ואתי לידן נימא ביה מילתא:ו

נראה לבאר כי "אשר פריו יתן בעתו" מתקשר עם אדם הראשון גם מצד נוסף, 

 וכדלהלן. 

מפסוק 'אשר פריו יתן בעתו' דרשו חז"ל )כתובות סב: ועוד( שעונת ת"ח הוא 

שמקור הדברים הוא מכך שאדם הראשון  ובליל שבת, והנה כתב אחד מהראשונים

, שנברא בערב שבת ובו ביום שימש, אם כן שוב זביום שנברא שימש ביום זה,

 מצאנו ש'אשר פריו יתן בעתו' מתקשר עם אדם הראשון.

ואולי בזה יבואר מדוע נקטו חז"ל הלשון )כתובות שם( "מערב שבת לערב שבת" 

ולא אמרו "ליל שבת", שהרי אדם הראשון נברא בערב שבת, ועונתו, זמנו מצד 

ת, ומה שהעונה היא בליל שבת זו רק דחיית זמן טכנית מערב עצמו, הוא בערב שב

 שבת מפני האיסור לשמש ביום.

                                                
מה שלא נאמר להפך שהבל הוא הפרי וקין העלה, הגם שהפרי הוא העיקר ביחס לעלה, נראה לבאר שכל  בביאור ד

על זאת  .בכור נקרא "פרי" כי יש בו מעלות, כמו כח, ביחס ליתר הבנים שנחשבים כ"עלים" שמבחינה זו הם טפלים

 . , ואכמ"ל(כאן); ואבן עזרא ור"י יעבץ (ג א וסא, סא, 'פר)פי: בראשית רבה 
 יב ועוד. יד, 'נזכר בבמדבר רבה פרוכ ,רא"ם פאדווהכך ביאר  ה
. הובא 1389ב"ילקוט על ענינים לאחד מהראשונים במאה הראשונה לאלף הששי", כת"י בריטיש מוזעאום מספר  ו

 בשלח, עמ' שטז. –בתורה שלמה, רמ"מ כשר, חלק יד 
 עפ"י בראשית רבה פר' כד, ז. ז
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בית אהרן / הרב אהרן גינצבורג, ר"מ בישיבת 

 בני ברק –'עמל התורה' 

 שותפות יששכר וזבולון

ָששָכר  ה יַּ ים ָעָליו ַמטֵּ יאָ  ...ְוַהֹחנַּ י ְזבּוֻלן ֱאלַּ ְבנֵּ יא לַּ ה ְזבּוֻלן ְוָנשַּ ֹלןַמטֵּ ן חֵּ  ז(-. )ב, הב בֶּ

ולא אמר ומטה כדרך שאומר באחרים לפי  ןומטה זבולכתוב בבעל הטורים: 

וראיתי בתנחומא הטעם שלא אמר ומטה בזבולון  ,ן היה מפרנס ליששכרושזבול

ן עוסק בפרקמטיא ונותן לתוך פיו של יששכר וכמו שאמר בכולן ללמדך שהיה זבול

לו לומר ששכרו גדול כמותו וכן הוא אומר  לפיכך לא רצה הכתוב לעשותו טפילה

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר וכתיב כי בצל החכמה בצל הכסף 

 ן:ולכן חשוב הכל כמטה אחד וכאילו אמר יששכר מטה זבול

ן בצאתך ושמח זבולאולם רש"י בפרשת וזאת הברכה מביא בשם המדרש 

לחוף ימים ישכון ויוצא  ןוזבולויששכר עשו שותפות,  ןוזבול ויששכר באהליך.

לפרקמטיא בספינות, ומשתכר ונותן לתוך פיו של יששכר, והם יושבים ועוסקים 

 .ן היתהון ליששכר, שתורתו של יששכר על ידי זבולוזבול הקדיםבתורה, לפיכך 

 ואם כן רואים מכאן שזבולון חשוב מיששכר.

בר אבא א''ר יוחנן כל וא''ר חייא אבל מצד שני הגמרא בסנהדרין צט. אומרת "

הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא 

למידי חכמים עצמן עין לא תלתלמיד חכם ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו אבל 

 "ים זולתךקראתה אל

 מי חשוב יותר זבולון או יששכר

יד חכם ויש לעיין בזה טובא אם כן שכרו של מי גדול של המחזיק או של התלמ

 עצמו ואולי שניהם שוים.

אם אין קמח אין תורה ומבלעדיו לא יוכל –מחד זבולון הוא הבסיס הוא המשענת 

יששכר לעסוק בתורתו כראוי . אך מאידך ברור כי יששכר הוא העיקר, הוא 
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הלומד, מתאמץ יגע ומנדד שינה מעיניו כדי להבין ולהשכיל בעוד הלכה עוד 

 שונים ואחרונים משנה וגמרא הלכות ואגדות.סוגיא עוד מימרא שיטות רא

קנין ממוני הוא,  עוד יש לעיין בכל ענין יששכר וזבולון וכי תורה ויראת שמיים 

 איך ניתן כלל למוכרו או לקנותו. ,חפץ עובר לסוחר

במסכת סוטה )כא.("אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו", אך יעוין 

עולא, לא כשמעון אחי עזריה, ולא כרבי יוחנן דבי נשיאה מאי בוז יבוזו לו, אמר 

]שמעון למד תורה על ידי החזקת אחיו עזריה, שהיה עזריה עוסק בפרקמטיא כדי 

שיחלוק עם שמעון אחיו בזכות לימודו, ולכך נקרא שמעון על שם עזריה אחיו, 

נסו. שהיה מחזיק ותומך בו. וכן רבי יוחנן למד תורה על ידי הנשיא שהיה מפר

רש"י[, אלא כהלל ושבנא שרצה שבנא להחזיק בהלל לאחר שנעשה נשיא ולא 

 היה צריך את טובתו של שבנא. 

הרמ"א )יו"ד סימן רמו ס"א(: יכול אדם להתנות עם חבירו שהוא  ולפי זה פסק

יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה, ויחלוק עמו השכר. וכתב על זה השפתי כהן, 

שיחלוקו שכר מה שהרויח העוסק בפרקמטיא  -הם הוא שהתנאי שעושים ביני

 ושכר העוסק בתורה שוה בשוה, בין שניהם יחדיו. ע"ש. 

מעשה לאחר שכבר עסק  לאחריש שחילקו בין מי שמוכר זכות תורתו ולימודו 

ואין כאן לא מקח ולא ממכר. אך אם מספק להלומד  "בוז יבוזו לו " ויגע בתורה ואז

דאי יחלוק עימו שהרי הוא הבסיס הוא היסוד שבלעדיו לא בוו קודם לימודושכר 

היתה אפשרות לחבירו לעסוק ולהתיגע בתורתו כראוי ואם כן בדין הוא שיטול 

 שכרו.

 שכר חיצוני ושכר עצמי

 אך באמת יש להתבונן בדבר כאשר אדם עמל ועוסק בענין מעניני העולם ומקבל

. מה ואין הוא משנה את מהותו ,נפרד ממנו ,שכרו הרי השכר הוא דבר שחוצה לו

שאין כן העוסק בתורה מלבד השכר הרוחני הגדול לאין שיעור הצפון לו לעלמא 

דאתי , הוא עצמו מתעלה ומתגדל ומתקדש על ידי עסק התורה ואין זה אותו אדם 
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שהיה קודם עסקו בתורה. וממילא בשכר המצווה שייך לומר שזבולון יקבל גם הוא 

חיצוני .אך בעצם מהות האדם, השינוי הנפלא שחל בו על  כיששכר שהרי זה שכר

לו לבדו הוא ואין לזרים עימו. הוא יגע הוא עמל ונתאמץ בתורה  ,ידי עסק התורה

מה יוסף איכא בשוקא" ולכן גם הוא התגדל והתקדש על ידה "אלמלי האי יומא כ

של : אבל תלמידי חכמים "עין לא ראתה אלוקים זולתך" שכרו וכמאמר הגמרא

 הלומד אינו רק בעולם הבא אלא כבר כאן בעולם הזה, 

כמו שמסופר על הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל שבכינוס נדיבים למען ישיבתו 

עוררם על הצורך לקבוע עיתים לתורה בעצמם ולא להסתפק בתרומתם ללומדי 

הרב הזכיר בדרשתו  התורה. פנה אליו אחד הגבירים והקשה וכי מדוע והרי

ואנו הרי מחזיקי תורה במידה  ,רה יזכו לשכר הצפון ללומדי התורההתושמחזיקי 

גדושה, ענה לו הרב נכון אין לי כל ספק כי בעולם הבא חלקכם גדול ונפלא אך מה 

 עם ה"עולם הזה" שלכם מדוע שלא תזכו גם בו? 

 ולוואי ונזכה כולנו לזכות התורה בעוה"ז ובעוה"ב.

* 

 זה של "אספקלריא המאירה" שזוכה להכנס כמה ראויים הדברים לגליון נפלא

לשער הבינה כבר בפעם השניה ומשמש במה לתורה ומחזיק לתורה גם כעין 

זבולון וגם יששכר לכותבים ולקוראים כאחד כעין אותו מלאך המכה על קודקוד 

ואומר "גדל" נברך אותו ואותנו להמשיך לפרוח ולשגשג להרבות תורה ויראת 

 כות המעותדות ללומדי התורה ולמחזיקיה. אמן כי"ר.שמיים ולזכות לכל הבר
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב ומו"צ 

 בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 צורת מנין ישראל

ר ה י ַבָשנָ ' ַוְיַדבֵּ נַּ ש ַהשֵּ ָחד ַלֹחדֶּ ד ְבאֶּ ל מֹועֵּ יַני ְבֹאהֶּ ְדַבר סַּ ה ְבמַּ ל ֹמשֶּ יתה ַהשֵּ אֶּ  .וגו' נַּ

 )א, א(

מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל 

מנאן לידע מנין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם, באחד בניסן הוקם 

 המשכן, ובאחד באייר מנאם )רש"י(

סמוך  הנה המנין כאן נעשה בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים,

 כניסתם לארץ. ת המשכן, ואילו המנין שבפרשת פנחס נעשה קודםלהקמ

ויתילדו על ומצאנו כמה חילוקים בצורת המנין: א. במנין כאן הוצרכו ל"

ועדי  ש"י: "הביאו ספרי יחוסיהםש ר" )להלן פסוק יח(, ופירמשפחתם לבית אבתם

כר פנחס לא הוז יחס על השבט". ואילו בפרשתיחזקת לידתם כל אחד ואחד להת

 דבר זה כלל.

זכר לגלגלתם', ואילו בפרשת פנחס לא  ב. כאן הוזכר )פסוק ב(: 'במספר שמות כל

 הוזכר דבר זה. 

כל שבט למשפחותיו 'בני ראובן חנוך משפחת החנכי'  ג. בפרשת פינחס חילקו

ם יויש לבאר טעם השינוי כאן שלא חילקו כל שבט למשפחותיו. וגו', מה שאין כן

  .מהכא להתם

 שישראל ראויים להשראת השכינה –המנין  מטרת

בפרשתינו, צורך המנין היה כדי הנה  .שבין ב' המניינים יםונראה לבאר החילוק

להראות שבני ישראל הם ראויים להשראת השכינה, וכמו שפרש רש"י כאן, 

"מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל 

באחד בניסן הוקם  כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן,נותרים. מנאן לידע מנין ה

 . ד כאן לשונוע ,המשכן, ובאחד באייר מנאם"
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ואילו בפרשת פנחס, צורך מנין בני ישראל אז היה, כדי למנות אותם אחר 

"ויהי אלו תיבות ג' ציווי הלפני  הקדיםהנותרים מהם, ולכן  ידע מניןהמגפה, ל

ה זו (במדבר כו, א)רש"י שם ירש טעם לדבר, וכדפ כנתינתשהן אחרי המגיפה" 

משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן  -: "ויהי אחרי המגפה וגו' שונול

והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות. דבר אחר כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, 

 . שונועד כאן ל ,נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו, מחזירם במנין"

שמטרת המנין  ,ומעתה יתבארו החילוקים שבין ב' המניינים. בפרשת במדבר

ינם, לפיכך הודגש כאן הענין של ימנ ל ידישכינה על ישראל עהאת  היתה להשרות

"ויתילדו על משפחותם לבית אבותם", להורות כי עם ישראל הוא עם מיוחס, ויש 

יהם השכינה בחנוכת המשכן. לו זכות אבות, ולכן הם ראויים כי כעת תשרה על

אמנם בפרשת פנחס שלא היה ענין מיוחד להזכיר זכות אבות, אלא רק למנות את 

 הנותרים אחר המגיפה, שם באמת לא הזכירו פרט זה. 

ומה שמנה בפרשת פנחס את ישראל לפי משפחותיהם "משפחת החנוכי", ואילו 

ביאר שם רש"י שהיה כאן בפרשתינו נמנו ישראל רק לפי מנינם בשבטיהם, כבר 

צורך בדבר, להטיל את שמו הקדוש על משפחות ישראל ולהעיד עליהם 

 -שהנותרים לא חטאו ונשארו בקדושתם, וכמו שאמר שם רש"י: "משפחת החנכי 

לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים מה אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם 

ושלים קל וחומר בנשותיהם, שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו מ

, לומר, מעיד לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה

ד( שבטי יה  ,דוד )תהלים קכב ל ידיאני עליהם שהם בני אבותיהם. וזהו שמפורש ע

 עדות לישראל. השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם, לפיכך בכולם כתיב החנכי

  .שונולאן כד הפלואי" ע

 טעם שהעדות על ישראל היתה בפר' פנחס

אמנם כעת לכאורה תתעורר הקושיה ביתר שאת, מה ראה דווקא בפרשת פנחס 

להעיד על כשרות ישראל כשיצאו ממצרים, לתת על משפחותיהם את שמו הגדול. 
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היה יותר מתאים למנות בצורה זו את ישראל בפרשת במדבר, ששם באמת הרי 

 י ישראל ראויים להשראת השכינה כמו שנתבאר. מטרת המנין הוא להראות כ

ונראה, כי הצורך להעיד על קדושת ישראל, התעורר דווקא אחר מעשה שיטים, 

שבו נכשלו ישראל וחטאו בבנות מואב. או אז יכלו אומות העולם למצוא פגם 

ודופי בעם ישראל ובייחוסו, לבוא ולערער את קדושתם מקדם קדמתה כשיצאו 

והעיד  דוש ברוך הואבא הק ל זהז התערבו ח"ו בין האומות. ועממצרים, שכבר א

אב היה בבני ובשמו הגדול שנתן על משפחותיהם, כי באמת אף שהחטא בבנות מ

ישראל, אין זה מעיד אלא על כשלון הגברים, אבל נשות ישראל נשארו בצדקתם 

 ובתומתם, ושמרו את זרעם וייחוסם בקדושה ובטהרה. 

 רראיה מדברי הכלי יק

ן רבינו הכלי יקר, שלכן כתב בפר' פנחס שם: "ומה שחתם וונראה שלקושיה זו כיו

ה דוקא במספר זה, לפי שעדיין לא היו חשודים בזנות -על כל השבטים שם של י

עד שנכשלו בשיטים בזנות, והיה מקום לאומות לומר סופו מוכיח על תחילתו, 

נשים הזנו ויפרצו, לפי ששלטו כשם שהזכרים זנו אחרי בנות אל נכר, כך במצרים ה

ה כי שם -הפלואי, וחתם עליהם שם י המצרים גם באמותם, על כן נאמר החנוכי

ה -זה הוא מתווך בין איש לאשה להורות שכולם נולדו מן איש ואשה אשר שם י

ביניהם. וקדימת ה"א ליו"ד בא להודיע כשרות הנשים כי הה"א נתונה לאשה 

ים יותר גדורין מעריות מן האנשים מדפרסמה והיו"ד לאיש, ובאמת היו הנש

הכתוב את שלומית בת דברי שמע מינה שזו לבדה היתה פרוצה וכולם צנועות 

)ויקרא רבה לב ה(, אבל האנשים היו בוכים למשפחותיהם על עסקי עריות 

ה ליו"ד, כי -שנאסרו להם ונכשלו הרבה מהם בשיטים, על כן הקדים ה"א של י

ד כאן יע כשרות הנשים שלא שלטו המצרים באמותם" עעיקר הדבר שבא להוד

דוש , הרי שבדבריו בא יישוב נפלא מדוע קדושת ישראל נצרכה להודעת הקלשונו

דוקא בפרשת פנחס ולא בפרשת במדבר, שם מנאם כדי להשרות  ברוך הוא

ל שכינתו עליהם, כיון שאז לא התעורר הלעז על ישראל ולא נצרכו לחיזוק זה ע

  .ברוך הואדוש הק ידי
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 טעם הזכרת "כל זכר"

ומה שהזכיר כאן בפרשתנו ענין "כל זכר לגולגלותם", ולא בפרשת פנחס, הנה 

מבואר כי מנין ישראל אז היה נלמד ( ד"ה כאשר)פנחס  שתמדברי רש"י בפר

ממנינם בפרשת כי תשא, מעתה נראה ברור כי אף מנין ישראל בפרשת פנחס היה 

, כפי מנינם בפרשת במדבר, ומה שלא הזכיר ענין זה השקלים בקע לגולגלת ל ידיע

במדבר. ועוד  שתבפשטות כי סמך על הנאמר בפר ש לומראף בפרשת פנחס, י

אפשר, כי כאשר רצה להורות כי ישראל ראויים להשראת השכינה, הזכיר מניינם 

פנחס  שתבפרטות "כל זכר לגלגלותם", להורות כי כולם ראויים למעלה זו. אך בפר

  .כךת המנין היתה למנות את מנין הנותרים אחר המגיפה, לא הוצרך לשמטר
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 פה / זלמן פישר-טעמי המקרא והתורה שבעל

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז 

וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח 

 ערלנגר(

מה השלימה של ששים רבוא בני מעשה בראשית והקו

 ישראל בפרשת במדבר

תבניות הטעמים בראש פסוק טפחא מונח אתנח וטפחא אתנח במנין בפרשת 

 במדבר

 יתִׁ֖שְֵראּבתבנית הטעמים טפחא מונח אתנח במעשה בראשית )בראשית א, א( 

י"א השבטים  ]וכן ן֑בֵ ּוְרא ֣הֵּטְלמ   םְֻ֖קֵדיה  ּפא, כא(  והקשר לפסוק )במדבר יםֱ֑אֹלקִ  אָ֣רָ ּב

 . חהאחרים[, בתבנית הטעמים טפחא מונח אתנח

ההשוואה הנ"ל בין תבניות הטעמים נראה לפרש כי מצביעה על קשר בין מעשה 

 בראשית ובין קומת בני ישראל.

* 

 אפשרות זו יכולה אולי להסתמך על המקורות הבאים:

ה֔אֵ  אִ֣מי־ָברָ  ֙וְראו ֤םֵעיֵניכ   ֹוםְ֨שאו־ָמר םוֹ  ל   אִ֔יְקרָ  ֣םְבֵש  ְ֙לֻכָלם םְ֑צָבאָ  רְ֖בִמְססָ  יא֥צִ ה 

ִם  ֙אֹוִנים בֵ֤מרֹ  ְעָדֽר. ֥אלֹ  ישִ֖א  ח  ֔כֹ  יץְ֣וא  ילקוט (. כך לומד המדרש )כו ישעיהו מ,) סנ 

שמותיהן נאים ומעשיהם נאים אלו השבטים ראובן ( ... שמעוני שמות רמז קסב

הכוכבים כשיוצאין יוצאין בשמות  שמעון מונה מספר לכוכבים אלו השבטים, מה

םֹוצִ שנאמר  )ישעיה מ,  אִ֔יְקרָ  ֣םְבֵש  ְ֙לֻכָלםונכנסין במנין שנא'  םְ֑צָבאָ  רְ֖בִמְססָ  יא֥ה 

, כך השבטים כשנכנסו למצרים כתיב בשבעים נפש ירדו אבותיך, וכשיצאו כו(

 .]יצאו[ בשש מאות אלף

                                                
 ֖עְמ  ׁשבטעם תחתון, ותבנית טפחא אתנח בהצהרת האמונה )דברים ו, ד(  יךָ ֱ֑֔אֹלק  ' ֣ה ֖֙יֹנכִ ָאֽוצרף: בשמות )כ, ב(  ח

 ב, ד ביהודה, וכן שאר י"א שבטים( בתבנית הטעמים טפחא אתנח. )במדבר םְ֑פֻקֵדיה  ּו ֹ֖וְצָבאּו ל,ְָ֑ראֵ ׂשיִ 
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ה֔אֵ  ֣אִמי־ָברָ  ֙וְראו םֵ֤עיֵניכ   ֹום֨־ָמרְשאו( מח 'שמות רבה ויקהל פרועוד במדרש )  ל 

, בזכות מי נבראו אלה תולדות השמים והארץ, ובזכות מי הם )ישעיה מ, כו(

הְ֗ואֵ עומדים בזכות  , ואלה בזכות מי הם עומדים (א מות א,ש) לִ֔יְשָראֵ  יְ֣בנֵ  ְ֙שמֹות ל 

ה֚אֵ  בזכות ֻֽחקִ וְ  ֔תָהֵֽעדֹ  ל  ִםְשָסטִ  ים֖ה    (.מה ד, רים)דב יםְ֑וה 

אין המקרא הזה  :)בראשית א, א( ֣אָרָ ּב יתִׁ֖שְֵראּבוזהו פירוש רש"י השני לכתוב 

 יתֵ֣ראִש אומר אלא דרשני, כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה שנקראת 

ְרכ  ג(, . )ירמיה ב֑הְתבוָאֹת  יתֵ֖ראִש כב(, ובשביל ישראל שנקראו  ,)משלי ח וֹ ֑ד 

םֹוצִ  ות רבה:וממשיך בשמ , )ישעיה מ, כו( אִ֔יְקרָ  ֣םְבֵש  ְ֙לֻכָלםם ְ֑צָבאָ  רְ֖בִמְססָ  יא֥ה 

כֹוָכבִ  ְסָסרִ֭מ  ה֣מֹונ  וכתוב אחד אומר  כיצד  (, דקמז לים)תה ִיְקָרֽא. ֹותֵ֥שמ םֻ֗כלָ ֝לְ  ים֑ל 

יתקיימו שני כתובים אלו, אלא כשהקב"ה מבקש לקרותם כאחד הוא קורא לכלם 

וכשהוא קורא לכל אחד ואחד בשמו הוא קורא אותו מיכאל גבריאל, שם אחד, 

 אָ֥קרָ  ֛וְראלכך נאמר לכלם שמות יקרא, אין לי אלא למעלן מנין אף למטן שנאמר 

ְלאֵ  ֑םְבֵש ' ֖ה  , ל(.לה ' ויקהלשמ)ל ְ֛בצ 

* 

( שם מופיע הקשר בין מספר ששים א, דף ב) ת הזוהרהקדמולהשלמת הענין ראה 

א"ר שמעון מכאן ולהלאה שלימו ני ישראל לבין מעשה בראשית. "רבוא של ב

םֹוצִ דקרא דכתיב  ְעָדֽר ֥אלֹ  ישִ֖א  וכו',, תרין דרגין אינון ֑םְצָבאָ  רְ֖בִמְססָ  יא֥ה  )ישעיה  נ 

בכל אתר  איש לא נעדרדאפיק בחילא דשמא, ובגין ד מאינון שתין רבוא מ, כו(

בכל מקום שמתו -]ן ולא אעדר מאינון דמיתו ישראל ואתענשו בחובייהו אתמנו

 ישראל ונענשו בחטאיהם, נמנו ולא נעדר מאלו[.

 .בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221 לתגובות:
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

הפרשה באמצע הענין/ ללמדך שכבוד התורה ולומדיה סיום 

 קודם לכל

ּתֹוְך ְבנֵּ  י ְקָהת מַּ ת ֹראש ְבנֵּ אֹמר. ָנֹשא אֶּ ל ַאֲהֹרן לֵּ ה ְואֶּ ל ֹמשֶּ ר ה' אֶּ י ַוְיַדבֵּ וַּ י לֵּ

ית ֲאֹבָתם. ְשְפֹחָתם ְלבֵּ  ב(-א ,)ד ְלמַּ

מפסוקים אלו ואילך מבארת התורה את סדר נשיאת המשכן וכליו בשעת 

סעות, ואת החלוקה של סדר עבודתם לכל משפחה ממשפחות בני לוי, המ

 ופקודיהם.

מצד ההגיון היה לה לפרשת במדבר להסתיים רק לאחר סיום החלוקה של פירוט 

עבודתם של כל משפחות בני לוי ופקודיהם. והוא הכתוב הנאמר לקמן בפרשת 

בודתו ועל משאו על פי ה' פקד אותם ביד משה איש איש על עמט(  –נשא )פרק ד 

  ופקדיו אשר צוה ה' את משה.

הסופר את ציווי מניינם וסדר עבודתם  טמעתה יש להבין טובא מדוע חילק עזרא 

של בני קהת שנאמר בסוף פרשת במדבר, לציווי מניינם וסדר עבודתם של בני 

גרשון ומררי שנאמר בתחילת פרשת נשא, ולא נאמרו ציווי מניינם וסדר עבודתם 

או בסוף פרשת במדבר כולם, או בתחילת פרשת נשא כולם. ולמה ומדוע יחדיו, 

 חילק ביניהם. 

ני"ו לעד, לבאר על חתני עדיו לגאון ולתפארת הר"ר שמחה בונם פרקל  אמר לי

מדבר בקהת  - יקרה היא מפניניםא(, וזה לשונו  –פי דברי המדרש )רבה פרשה ו 

מקום חלק הכתוב כבוד לבכור, לפי וגרשון, אף על פי שגרשון בכור ומצינו שבכל 

שהיה קהת טוען הארון ששם התורה הקדימו הכתוב לגרשון, שבתחילה אמר נשא 

כב(, הוי  -ב(, ואחר כך אמר נשא את ראש בני גרשון )שם  –את ראש בני קהת )ד 

                                                
 רא הסופר.בב"ח )אורח חיים סימן תרפה(, נראה שחלוקת התורה לפרשיות, נעשה על ידי עז ט
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יקרה היא מפנינים מבכור שיצא ראשון, ואין פנינים אלא תחלה כמא דתימא וזאת 

 ז(. עד כאן דברי המדרש.  –ות ד לפנים בישראל )ר

מדברי המדרש חזינן חשיבותה ויקרותה של התורה שעל אף במקום שמגיע כבוד 

לאדם, כבוד התורה עדיף ומכובד קודם, וזה מה שיש לומר שזו היא הסיבה 

שחילקם עזרא הסופר בשתי פרשיות ציווי מניינם וסדר עבודתם של בני קהת ובני 

 נין שכבוד התורה אין כערכו ושונה ונפרד, גרשון ומררי, להדגיש הע

והוסיף חתני הנ"ל לומר דכן אנו רואים גם, שלאחר שפקדו משה ואהרן ונשיאי 

לו( סיים  –העדה את בני הקהתי ואמר אלה פקודי משפחות הקהתי )לקמן לד 

 , ומתחלת פרשה חדשה לפקודי בני גרשון ומררי. וגם בפקודי בני קהתיהפרשה

ה של הכהן, והלוי מתחיל בקריאת פקודי בני גרשון ומררי, וכל מסתיימת הקריא

 .ודפח"ח ש"יזאת אפשר כי בא לרמז את האמור לעיל 

כא(,  -)ריש פרשת נשא ד  האור החייםומעתה יבא על נכון גם מה שהקשה 

, ולא וידבר ה' אל משהשהקשה למה הוצרך לומר פעם ב' בתחילת פרשת נשא 

במספר בני קהת הקודם שבפרשת במדבר. והרי עדיין הספיק במה שאמר וידבר ה' 

 אנו עסוקין באותו ענין, ולמה לי דיבור חדש, ולהנ"ל א"ש. 

ולולי דמסתפינא אמינא דיש אולי לומר שמזה שהתורה עצמה התחילה שוב 

פרשה לאחר פקודי משפחות הקהתי, מזה עצמו יליף  לומר וידבר ה', וגם סיימה

הת ממשפחות בני גרשון ומררי, לפרשה אחרת, וכל עזרא לחלק את משפחת בני ק

 זה להדגיש את הדברים הנ"ל.

היה לו )ריש פרשת נשא( שהקשה ד כלי יקרראה עוד את דבריו הנפלאים של הו

למנות תחילה את בני גרשון הבכור, ומה שרצו לתקן זה במדרש הרבתי )הנ"ל( 

כבוד הארון. היא לומר לפי שנמסר משא הארון אל קהת, על כן מנאו תחילה ל

גופא קשיא למה לא מסר את משא הארון אל הבכור לכבדו ביתר שאת ועוז 

 התורה אשר לה משפט הבכורה.

                                                
וכבר כתב רש"י )ריש פרשת ויקרא( ומה היו הפסקות משמשות, ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין  י

 ענין לענין. 
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והקרוב אלי לומר בזה שרצה הקדוש ברוך הוא להראות שכבוד וכתב ליישב, 

לומדי התורה, ולקרוא לקדוש את חכמים ינחלו, כדי ללמד דעת את העם שיכבדו 

דרך שמנה את קהת תחילה בעבור משא דבר ה' אשר אתו, ה' מכובד, לכבדו כ

ואילו היה נותן הארון לגרשון הבכור, הייתי אומר שבעבור הבכורה מנאו תחילה, 

ולא הייתי תולה החשיבות במשא הארון, על כן מסר הארון אל קהת ומנאו 

 .יאומדיהלוידעו הכל ליתן כבוד לתורה ולתחילה, 

  

                                                
)כלל ט"ו  הרא"ש בתשובה, ויראה דרמז לנו הקדוש ברוך הוא בזה לענין דינא, והוא שכתב החיד"אכתב על דבריו  יא

וביזה לאחיו שהוא תלמיד חכם וקטן ממנו בשנים, ונדה הקטן בשנים שהוא סימן ז( וזה לשונו, אח גדול שחירף 

תלמיד חכם לאחיו הגדול בשנים, אם נדויו נדוי, משום שדרשו )כתובות דף קג ע"א( ואת לרבות אחיך הגדול. יפה 

  עשה שנידהו, דכיון שאינו נושא פנים לתורה אינו עושה מעשה עמך, ומן הדין אינו חייב לכבדו עיי"ש.

הנה כי כן זה לימדנו להועיל למסור הארון לקהת ולהקדימו, דאף על גב דקהת חייב בכבוד גרשון להיותו בכור 

ואחיו הגדול, מכל מקום להיות שקהת יצא לטעון הארון, צריך לכבד לקהת יותר. ומשם נלמוד דאם אח קטן תלמיד 

גב דאי לאו תלמיד חכם הוא הקטן, הוא היה  חכם ואחיו הגדול עם הארץ, שהוא חייב הגדול לכבד לקטן, אף על

וזהו על דרך הלציי, אין מוקדם ומאוחר חייב בכבוד אחיו הגדול, גדולה תורה להחשיב הקטן יותר יותר מהגדול. 

 י(  – פני דוד, וזה נלמד במה שנמסר הארון לקהת והקדימו. )כי התורה כל מקום שהיא, היא הקודמת -בתורה 
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 , מח"ס לב המועדיםלב המועדים / הרב יהודה לב

 וענייניו חודש סיון

 .מתשרי למנין חודש סיון: החודש השלישי למנין החודשים מניסן והתשיעי

 קיבלו ושם סיני למדבר בחודש השלישי ביום ראש חודש סיון הגיעו בני ישראל

 (.כ יט שמות) סיני בהר התורה את

( ט ח) אסתר גילתבמ השם סיון מקורו בבל והוא נזכר לראשונה מקור השם סיון:

 ועשרים בשלושה סיון חדש הוא השלישי בחדש ההיא בעת המלך ספרי ויקראו"

 ".בו

 ל"מהרי) בו מפני שחג השבועות והטעם:הוא מלך )טור תכח(,  חודש סיון

 . אחד יום הוא ולכן(, שבועות

( כט י אפרים שער) : חודש סיון לעולם לא יחול בשבתבאיזה יום יחול חודש סיון

 ל"מהרי, תכח הלכה ביאור) מלא חודש תמיד והוא, אחד יום הוא םולעול

 (. ב תכח ע"שו" )אגדו" בימי אלא חל ואינו( שבועות

 חודש סיון מזלו תאומים )פסיקתא רבתי כ ועוד(,  מזל חודש סיון

אומים וקבוצת ת מזל כיון שבחודש סיון נכנסת השמש לראש הטעם שנקרא כך:

 דש זה דומים לצורת תואמים.הכוכבים השולטים בשמים בחו

( ד ז ה ד ר"שהש) תיאור של העונה והטבע בתקופה זו מוצאת את ביטוייה בפסוק

 מרהיבות בגינות השושנים זו בעונה" בשושנים הרועים צביה תאומי עפרים כשני"

 . ביופין

 הנצרכת אחדות מזל זה מרמז על אחוות הפרט והכלל תאומים על פי הרמז:

 כמו לשני ויכאב טוב לא ו"ח לאחד אם מרגישים שהתאומים כמו, התורה לקבלת

 לראש שמואל תפארת) בצערו ולהשתתף חברו צער להרגיש צריך אחד כל כן

 (.סיון חודש
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 ידם ועל כאחד שקולים יש אומרים שזה רמז למשה ואהרון ששניהם תאומים:

 יששכר חודש סיון(. בני) לישראל תורה ניתנה

 יששכר כמו תורה לומדי ים על הלומד ועל המחזיקכמו כן רומז על ב' פרצופ

 (.בראשית תשפר הדיהו אלופי ספר) וזבולון

 להתענות ערב ראש חודש סיון

 והטעם:(. ה"של יש נוהגים להתענות במיוחד בערב ראש חודש סיון )פר"ח תיז,

על פי הגמרא בשבת )פז, ב( "בחודש השלישי ויסעו מרפידים ויחנו מה חניה בהר 

שובה אף נסיעתם מרפידים בתשובה" הרי שבערב ראש חודש סיום עשו סיני בת

 תשובה )הג"ר זעקיל תלמיד החת"ס(.

 ובתפילה בתשובה : כיון שחודש סיון יוצא בימי הספירה וצריך הכנהטעם אחר

יין בסידור בית וע, ם"מהר מנהגי) תורתנו מתן יום הקדוש יום קודם ובתענית

 הבחירה עמוד עד(.

 נוהג היה סיון חודש )דף קכ אות א( מובא שבערב ראש החתם סופרבספר מנהגי 

 .המדרש בבית" משה ויחל" פרשת ולקרוא להתענות ישיבתו בני על

 תפלת השל"ה

 והטעם:, הבנים נוהגים להגיד בערב ר"ח סיון תפילת השל"ה שהיא תפילה על

יון לפי שערב ר"ח סיון הוא זמן המסוגל להתפלל על זרע כשר ובנים ת"ח, כ

נקראים" בנים אתם לה' אלוקיכם" )של"ה עניני  שבחודש זה ניתנה תורה ואז

 תפילה פרק נר מצווה(.

 ביאתם קודם סיון של טעם אחר על פי השאלה במה התעסקו בני ישראל בערבו

 ללמוד תורה להם היה לא הרי לסיני

, ויראתו אהבתו כתוב שהיו אומרים "אהבה רבה" והתפללו שישים להם ולבניהם

 רב הסגולי כוחם אשר תורה מתן קודם אלו מרוממים ימים מעלת גודל אנו רואים

 ישיש חסיד בשם מנחם ילקוט בספר) התורה ואור דקדושה לנחת לזכות מאוד
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 בשמו שאמר מרימנוב מנדל מנחם רבי הצדק הרב של מהחסיד ששמע מלינסק

 (.הקדוש

 בעניין אמירתה בשבת 

 בקשות על מבוססת והטעם: כיון שתפילה זויש אומרים שאין לאומרה בשבת, 

 לתבוע לאדם אסור( טו פרק שבת) בירושלמי ותני הצאצאים אודות ותחנונים

 השבת ביום נאסרת אדם של צרכיו שבקשת( קפח) ע"בשו נפסק וכן" בשבת צרכיו

ב לכאורה לא, וכן בספר הליכות חיים דכת ער עמוד יתרו פרשת שיחה דרך ספר)

 בשם הגרח"ק(.

 ובשנה דווקא סיון ם אחר: לפי שתפילת השל"ה נתקנה ביום ערב ראש חודשטע

 ח"ר ערב דהיינו חמישי ליום זה יום את הקדימו השבת ביום סיון ח"ער שחל

 ציטט וכן, ער' עמוד יתרו פרשת שיחה דרך ק"הגרח) לאומרו ראוי אכן ואז מוקדם

 לשונו בספר גם אני אודך(.מ

 רבי תפילת כמו שמצינו לומר והטעם:בת, : שמותר לאומרה בשש אומריםי

 צרכיו בקשת אינה רוחניים עניינים על בקשה כי הלימוד סדר קודם נחוניא

 הגדול הגאון למרן נדברו אז, יא כד פרק שלמה הליכות א"הגרשז) בשבת האסורה

 (.כא סימן יד חלק זילבר בנימין

. מיירי אק דהנה כל איסור לבקש בקשות בשבת בקשות של צער טעם אחר:

 על אלא צער של פרטיות בקשות הוזכרו לא ה"השל בעל של התפילות ובקטעי

 אהרון בית קובץ' )וכדו רפואה פרנסה פרטיות בקשות כלל בה הוזכר ולא העתיד

 (.זמנינו פוסקי בשם קי גיליו וישראל

 האיסור כל על פי פירוש הפני משה על דברי הירושלמי )שבת טו( כי טעם אחר:

 דהיינו דרבים ברכות טופס אבל אדם של בקשות הוספות רק הירושלמי שבכוונת

 מבית קובץ, יהודה ברכת ספר) השבת ביום לאומרה מותר לרבים שנתקנה תפילה

 (.פ עמוד לוי

 לעסוק בעניני החג
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 בשם א תכט מר"ח סיון ועד החג צריך לעסוק בהלכות חג השבועות )משנ"ב

 (.א"הגר

 פרשת במדבר לפני שבועות 

 תניא( ב, לא) במגילה ראים פרשת במדבר לפני חג השבועות, ומקורו מהגמראקו

 שבתורת קללות קוראים שיהו לישראל להן תיקן עזרא אומר אלעזר בן שמעון' ר

אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה  מאי טעמא, עצרת קודם כהנים

ות האילן" )טושו"ע וקללותיה... עצרת נמי ראש השנה היא דתנן "ובעצרת על פיר

 היתה שנה יש שנים שגם פרשת נשא נקראת לפני שבועות, כשאותה]תכח ד(. 

 קוראים ואז, הפסח חג קודם מות אחרי פרשת שקוראים' ה ביום ה"ר וחל מעוברת

  [(.תכח הלכה ביאור) עצרת קודם נשא

 תחנון 

 נהג ןוכ, ג )שו"ע תצד, אין אומרים תחנון ח' בסיון מתחילת חודש סיון עד

לפי שבב' בסיון  והטעם:, עד י"ב בסיון )משנ"ב קלא ס"ק לו( והמנהג הוא(, א"החזו

אמר הקב"ה למשה לקדשם כדכתיב )שמות יט ה( "ועתה אם שמע תשמעו בקולי 

ושמרתם את בריתי" ומיד אחר כך הם שלשת ימי ההגבלה ואחר כך שבועות 

למה לקרבנות של חג לפי שהם שבעת ימי הש טעם המנהג עד י"בואיסרו חג, 

 השבועות )מג"א תצד, ג, משנ"ב שם ס"ק ח(. 

 "אא"א" "ויהי רצון" "למנצח"

" רצון יהי" אומרים אומרים בימים אלו "אל ארך אפים" ו"למנצח" )לוח א"י(, ואין

 )לבוש תכט ב(.  וחמישי שני בימי הקריאה שלאחר

 "ויהי נועם"

(, רצה ריש ע"שו) "ואתה קדוש"שאין אומרים "ויהי נועם" ו מנהג בני אשכנז:

לפי שאין אומרים "ויהי נועם" כשחל יו"ט באמצע השבוע לפי שצריך שכל  והטעם:

ימי השבוע יהיו ראוים למלאכה משום דכתיב בו "ומעשה ידינו כוננה עלינו" 
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על פי הסוד )החיד"א רצה ברכי  והטעם:לומר,  ומנהג הספרדים )משנ"ב שם ס"ק ג(.

 ויצא ו(.יוסף, בן איש חי 

 יום המיוחס

 ימי' ג לבין סיון לפי שעומד בין ר"ח והטעם:יום ב' בסיון נקרא "יום המיוחס", 

' ב בין ומוטל הואיל( א, יח) בתענית מצאינו זה וכעין, מיוחס נקרא כ"ע הגבלה

 "ט )שו"ת האלף לך שלמה ס' שלא(. כיו עשאהו טובים ימים

 לי תהיו ואתם" ו(-)שמות יט הלפי שביום זה נאמר להם לישראל טעם אחר: 

 לאומה אז שנהיו" העמים מכל סגולה לי והייתם קדוש וגוי כהנים ממלכת

 (. ח"מהרי ליקוטי, רבים בת שער) המיוחסת

 לפי שביום זה אמר להם משה לקדשם )ערוה"ש תצד ז(. טעם אחר:

 שלושת ימי הגבלה

". ההגבלה ימי שלושת" נקראים מג' סיון שהם שלושת ימים לפני חג השבועות

: על פי הפסוק "והיו נכונים ליום השלישי... והגבלת את העם סביב" )שמות הטעםו

יב(. בתלתא בשבא אמר להו )שם ו( "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים",  יט, יא,

בארבעה אמר להו מצוות הגבלה, בחמשה עביד פרישה. ומשה הוסיף יום אחד 

יום ומחר". מאי דריש היום ומחר, היום מדעתו, כי הציווי היה )שם י( "וקדשתם ה

כמחר, מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמו, ולילה דהאידנא נפקא ליה, ש"מ 

 תרי יומי לבר מהאידנא )שבת פז, א(. 

 ספירת של אבלות שלושת ימי הגבלה הם קצת יו"ט ואין נוהגים בהם דינם:

 . העומר

משום  והטעם:, עצמו ר"חמנהג ירושלים להסתפר מר"ח סיון ולא ב תספורת:

צוואת ר" יהודה החסיד מלבד אם אין מקפיד בכך, ורבים מסתפרים החל מג' סיון 

שהוא יום ראשון לימי הגבלה )משנ"ב תצג ס"ק לז(. ולפי האר"י מחכים עד ערב 

 שבועות. 

 מותר לעשות נשואים בימים אלו )משנ"ב תצג ס"ק טו(. נשואים:
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יינר, מח"ס 'וטהר / הרב יוחנן ר לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו', 

 להאמין בשני זה יתן לו כוח ועוצמה

ם  יַּ י ַהְלוַּ  )ג, יב(ְוָהיּו לַּ

  

שבט לוי היה השבט היחידי שנספר בנפרד מעם ישראל, ובמדרש כתוב על זה 

אני  -טעם והסבר, שכתוב "והיו לי הלויים" שאומר הקדוש ברוך: מי שמתקרב אלי 

והם הלויים הקריבו עצמם אלי, לכן אני הקב"ה מקרבם אלי ומתקרב  מתקרב אליו,

רש"י בכך שרק הם לא חטאו בעגל,  אליהם, ובמה שבט לוי התקרבו לה'??? מפרש

 ואילו שאר השבטים חטאו בעגל.

ושואל החידושי הרי"ם הרי בוודאי יש עוד שבטים שלא חטאו, כי בעיקר מי 

כבר מת, ובכל זאת רק שבט לוי התייחדו  שחטאו היו הערב רב, וגם כל מי שחטא

והתקרבו לבורא עולם ב"מי לה' אלי", שאז התייצבו רק שבט לוי, כי רק להם היה 

 אומץ להכריז כולי לה'.

ולכאורה קשה שגם "נעשה ונשמע" אמרו כל עם ישראל לפני מתן תורה, וזה גם 

אור מדוע היה התמסרות כל כולם שדברו בשפת מלאכי השרת??? ועוד צריך בי

 באמת רק שבט לוי הלכו אחרי משה כשאמר "מי לה' אלי"?

ונראה שאחרי חטא העגל גם הצדיקים מבני שהשבטים שלא חטאו בעגל, מכל 

מקום הם לא רצו והגיעו לקול קריאת משה "מי לה' אלי", כי לקח להם זמן לבדוק 

ובה את עצמם ואת משפחתם האם הם נקיים לגמרי או שגם הם או משפחתם הקר

נגועים והם מנועים מלהיקרא "מי לה' אלי", ורק שבט לוי כל השבט ממש היו 

בטוחים תיכף ומיד שהם וכל בני השבט בלי יוצא מהכלל נקיים באופן מוחלט 

 מחטא העגל, לכן הם באו מיד לקול קריאת משה.

וכל זה היה בזכות התמדתם העצומה בלימוד התורה כל שנות גלות מצרים, 

ם הוא כי הם המשיכו את לימוד התורה בישיבה של יעקב אבינו וכוח זה עצו
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במצרים ברצף ללא הפסקה כלל, ולכן ללא חשש ידעו שכל המשפחה והשבט 

נקיים מהחטא, ואכן מיד רצו ובאו לקול משה "מי לה' אלי" אפילו בלי רגע של 

 להם שכל משפחתם ושבטם לא חטאו. היסוס, כי ברור היה

י התוספות על הפסוק של מניין שבט לוי "שנים ועשרים והנה בדעת זקנים מבעל

אלף מלאכים, ולפי  22אלף" כתבו, שכנגד זה בא הקדוש ברוך הוא במתן תורה עם 

שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שכל ישראל יעבדו לעגל חוץ משבט לוי לפיכך 

 לא הביא מלאכים אלא כנגד שבט לוי.

חטא העגל, כבר בשעת מתן תורה,  דהיינו שבורא עולם מראש עוד קודם

השתמש ופעל מתוך הידיעה שרק שבט לוי כולו לא יחטאו בעתיד בחטא העגל, 

 ולכאורה דבר זה הוא כנגד הבחירה הטבעית שיש לאדם????

אלא התשובה היא שזה היה מעל לבחירה, שמחמת ששבט לוי כל כך עמלו 

ם בקדושת התורה בתורה בכל שנות גלות מצרים, הרי שהם קדושים וטהורי

והיראה, ובדרך הטבע אין מצב שבדרגתם הגבוהה שהגיעו אליה מתוך עבודת ה' 

והתמדה בתורה ובמשך מאות שנים שחלילה ברגע אחד הכל ימחק, ולכן היה 

 ברור לבורא עולם על פי מצבם הרוחני של הלויים שהם לא יחטאו בעגל.

להם, האמון הזה בעצמו והיות ובורא עולם האמין בהם ובכוח לימוד התורה ש

הוסיף להם חיזוק והוסיף להם כוח וביטחון עצמי בכוחם, וידעו שהם לא יחטאו 

בעבירה, אלא הם ימשיכו להיות לגיונו של מלך, כי מי שמאמינים בו זה נותן לו 

 כוח להתמודד ולנצל את כוחו כראוי. 

 תן אמון ותרווה נחת

תלמיד מופרע )אימת  ולהמחיש העניין מתאים הסיפור ששמעתי, שהיה

המחנכים(, שכשעלה כיתה, בטעות הרבי/המחנך החדש קיבל עליו מידע מוטעה, 

שאמרו לו שזה התלמיד המצטיין ביותר בכיתה!! ולכן המחנך החדש נהג בו בכבוד 

 ובאמון והתייחס אליו בהתלהבות.
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והתלמיד המופרע לא האמין למראה עיניו וליחס הטוב שהוא מקבל סוף סוף 

הג יפה מאוד, אבל לאחר כמה ימים של הנאה מהמצב החדש הוא התחיל והתנ

לחשוד ולחשוב שזה רק תרגיל פסיכולוגי, ולכן הוא התחיל שוב לעשות שטויות 

והפרעות כמנהגו בקודש מימים ימימה, והיה בטוח שההצגה תיגמר והתרגיל 

 הפסיכולוגי יקרוס.

ו, ואדרבה המחנך אבל להפתעתו המחנך המופתע לא שינה את יחסו אלי

האשים את עצמו, הוא שאל את עצמו, איפה אני טעיתי?? למה אצלי התלמיד 

המצטיין ביותר, נכשל??? כנראה עלי להתייעל ולשפר את אופן מסירת השיעורים 

 שירתקו יותר ויסקרנו יותר!!

ולכן המחנך המשיך ביחס טוב לתלמיד למרות הפרעותיו, עד שהתלמיד באמת 

שבאמת מגיע לו יחס טוב כי באמת המחנך מאמין בו משום מה התחיל להאמין 

שהוא התלמיד המצטיין ביותר!!! וככה במקום להפריע הוא גילה את כישרונותיו 

לטובה, ובמקום להרע הפך את עצמו באמת למצטיין הכיתה!! כי האמינו בו!! וזה 

 גרם לו להאמין בעצמו ולהשתנות לטובה.

ראו שבורא עולם מאמין בכוח התורה שלהם,  וככה היה גם עם שבט לוי, הם

 600אלף מלאכים, ויש דעות שהיו גם עוד  22שבורא עולם במתן תורה הופיע עם 

אלף  22אלף מלאכים שהיו במעגל חיצוני, ובמעגל הפנימי הקרוב להקב"ה היו 

מלאכים במספר המקביל למספר של בני שבט לוי, והרחוקים היו בדיוק כמניין כלל 

 ישראל.

ואת כל המלאכים ראו הלויים וכל עם ישראל במתן תורה, כי כתוב שעם ישראל 

התאוו לדגלים, כי ראו את המלאכים מסודרים בדגלים והתאוו להיות גם כן 

אלף  600קבוצות מלאכים,  2מסודרים עם דגלים כמוהם, וכאשר ראו הלויים שהיו 

מניין הקטן של כמניין כלל עם ישראל שהיה ידוע להם כשיצאו ממצרים, וה

אלף שזה מראה על קבוצה איכותית יותר, הם מיד הבינו  22המלאכים היה 

 שקבוצת המלאכים האיכותית מקבילה אליהם הלויים.
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אלף זו קבוצה  22ויתכן גם שעם ישראל ידע את מספרם של בני לוי, או שידעו ש 

נשים קטנה יחסית לשבטים, וזה מתאים רק לשבט לוי שהיה השבט עם מניין הא

 הקטן מכולם.

אלף לויים היה מספרם של כל הלויים מגיל חודש, ואילו מספרם של  22בפרט ש

שנה היה גדול בהרבה מהלויים, וממילא סך הלויים  20השבטים שנמנו רק מגיל 

שנה כמקביל ממש לספירת השבטים היה מספרם קטן מאוד  20שהיו מעל גיל 

בהחלט גם בלי צורך לספור ממש אלף, וזה ממש היה בולט  10אפילו פחות מ 

 ובפועל.

 עוד סיפור להמחשת העניין

ואסיים במעשה נוסף לחדד את הדברים, וסיפור זה סיפר לי הגאון הרב יחיאל 

נוביק שליט"א, שחולה אנוש במחלה הידועה היה צריך לעבור טיפול והציעו 

  סוגי טיפולים, וקבעו לו פגישה מכרעת עם פרופסור רם מעלה. 2לחולה 

אבל הפרופסור היה דובר אנגלית בלבד, לכן החולה הביא אתו לפגישה מלווה 

הטיפולים הוא ממליץ  2דובר אנגלית, והמלווה שאל את הפרופסור הגדול איזה מ

 לחולה?? הפרופסור ענה, לא משנה, בכל מקרה זה מקרה אבוד!! 

ואמר לו  והחולה שואל את המלווה, נו, מה אמר הפרופסור??? שיקר לו המלווה,

בביטחון: הרופא אמר שלא משנה כל טיפול שתעשה ודאי יציל אותך לגמרי!! 

 החולה שמע את התשובה ושמח וחייך מאוזן לאוזן בהקלה.

והפרופסור מסתכל עליו בתדהמה!!! וכי ככה מגיב אדם שהולך למות בטוח??? 

 ולכן הפרופסור שאל את המלווה אמור נא לי איך יכול להיות שהחולה שמח

 ומחייך על תשובת מפחידה שכזו????? 

ענה לו המלווה, ככה זה, הוא צדיק אמתי מקבל בשמחה ובאהבה את גזירת 

 שמים!! 

ומדהים הדבר שאותו חולה שלא היה לו סיכוי הבריא מהמחלה!!! ויתכן שרק 

בגלל שהאמין שהוא בטוח יבריא מהטיפול, הוא באמת הצליח להתגבר על 



 

 כחעמ'  -אספקלריא 

 

להפתעת הפרופסור המדופלם, וזה סיפור אמיתי, ולא המחלה והבריא לחלוטין 

 חסרים סיפורים כאלו על אמונה שמנצחת מחלות. 

ללמדנו שבכוח האמונה אתה יכול לנצח כוחות הגדולים ממך, וגם לנצל כוחות 

על טבעיים הטמונים בך, רק שפשוט לא הכרת אותם כי היה חסר לך את האמונה, 

 תאמין בעצמך ובעזרת ה' תעלה ותצליח אמן.אז קדימה תאמין בבורא עולם וגם 



 

 כטעמ'  -אספקלריא 

 

 לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי

 ככוכבי השמים וכחול הים

בפרשת השבוע מצינו שנמנו כלל ישראל. בכמה מקומות בתורה"ק מצינו כי כלל 

מהו השתי ישראל נמשלו במספרם לכוכבי השמים ופעמים נמשלים לחול הים. ו

 משלים?

ושמעתי מזה פעם מהרה"ג ר' זאב כהן זצ"ל מנהל ישיבה גדולה גייטסעהד יצ"ו 

ביאור נפלא. האדם יש לו חשיבות מצד עצמו, ויש לו חשיבות מצד מה שהוא חלק 

 .)ועיין מלבי"ם( מהכלל

וע' ברמב"ם הלכות  -זאת אומרת אשר כל כוכב וכוכב הוא עולם בפני עצמו 

זה. ואף שנראה בעינינו כדבר קטן מאד מ"מ הוא מאיר למרחקים יסודי התורה ב

וכולל בה נוראות. וכמו כן נשמת ישראל. כל אחד הוא דבר נפלא עם כוחות 

עצומים. ואף שלפעמים נראה כמו דבר קטן מאד, מ"מ עלינו לדעת כי כל יהודי 

 הוא כוכב )!( פשוטו כמשמעו.

שפל ולחיות עם המציאות שעדיין מצד שני לב יודע מרת נפשו ועלינו להיות 

מוטל עלינו הרבה לעשות ולתקן, ולכן בעצם מצד עצמותו אינו רק כגרגיר חול 

שאין לה שום חשיבות מצד עצמו, וכל חשיבותו נמצאת רק מה שהוא ביחד עם 

עוד אלפי אלפים גרגרי חול, שיחד מצטרפים להיות החול שעל שפת הים. וכמו כן 

 מבטלים עצמינו להכלל, מזה נובע החשיבות וכוחינו!מה שאנחנו חלק מהכלל ו

פקודי", ויקהל היינו הכלל, ופקודי -והוסיף בזה ג"כ שזהו השתי פרשיות "ויקהל

 היינו החשיבות של כל יחיד ויחיד.

וכמו כן בפרשת השבוע, כל אחד היה נמנה וכמו שידוע מהחידושי הרי"ם אשר 

דגלים ומקומם מסביב להמשכן, היה דבר שבמנין אינו בטל... ומצד שני ענין ה

 החשיבותוהכח של כלל ישראל ביחד.



 

 לעמ'  -אספקלריא 

 

ודבר זה הכנה נפלאה לקראת מתן תורה, כי מצד אחד, כל יהודי ויהודי מקבל על 

עצמו הקבלת עול תורה, ומצד שני כל נשמות ישראל היו נמצאים בשעת מתן 

 חד.תורה והיינו שם במצב נורא של "ויחן שם ישראל" כאיש אחד בלב א



 

 לאעמ'  -אספקלריא 

 

 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 חיוב לברר בקלות כשיש ספק איסור

 מה המקור לחיוב בדיקה בספק שאפשר לברר אותו בקלות? 

כים בו ספק דרבנן שהולכים בו לקולא וכן כשיש ספק דאורייתא שהול תשובה:

לקולא מאיזה טעם ]כגון ספק ספיקא, או שיש רוב לצד ההיתר או שיש חזקת 

היתר[, והספק הוא האם יש כאן איסור או לא, אם יכול לברר בקלות, חייב 

 .יבלברר

ולכן, יש לבדוק הציציות בכל יום לפני הברכה אף שיש חזקת כשרות לציצית 

 .יגנפסלה שלא נפסלה, כיון שיכול לעיין ולראות בקלות אם

וכן, יש חיוב לבדוק כל עוף ועוף בבית שאין בו צרירות דם, ואף שברוב העופות 

אין צרירות דם, כיון שיכול לעיין ולראות בקלות אם יש או אין צרירות דם בעוף, 

 .ידחייב לבדוק את העופות

                                                
חולין יב., ומדייק גם מהרי"ף בחולין שם, וכן נפסק ביו"ד סי' ק"י, ט' ובסי' א', א' ובאו"ח סי' ר"ן בפסחים ד. וב יב

תל"ז, ב' ובסי' ח', ט' ובפמ"ג בסי' צ"ח ]במ"ז סוסק"ג[ וביד יהודה ]סי' ק"י בקצר סקע"ח[ ובשעה"צ סי' רנ"ב סקל"ט 

ואות כד.***וכתבו המנחת יעקב ]כלל נ"ט וסק"מ. ועי' פמ"ג בפתיחה לאו"ח הנהגת השואל והנשאל ח"ג אות כ 

סק"ח[ והפמ"ג ]סי' ל"ט בשפ"ד סק"א ובפתיחה לסי' ל"ט ד"ה ואתחיל[ שחיוב הבדיקה והבירור הוא אפילו במיעוט 

שאינו מצוי כל כך ]ועי' בי' הגר"א סי' א' סק"ד שכתב לא כן[, ומה שאין בודקין כל י"ח טריפות היינו משום שיש 

כנראה משום כך אין חיוב לבדוק את הביצים )הסגורות( מדם לפני הבישול ]כמבואר ביו"ד סי' ס"ו, בזה טורח גדול, ו

 ח'[ וכן אין חובה לבדוק גיד הנשה בעוף ]סי' ס"ה, ה'[. וע"ע ש"ך סי' ק"י סקס"ו.

פילא הוי ומה שסתם כלי אינו בן יומו ]סי' קכ"ב, ו'[ ולא כתוב לשאול את הנכרי, י"ל שאינו נאמן, ולהטעים לק

 טורח כמש"כ הרא"ש בע"ז פ"ב סי' ל"ה והביאו הבינת אדם ]שער הקבוע אות נד[. ועי' נובי"ק סי' נ"ז מש"כ בזה.

וקשה מהמבואר ביו"ד סי' קפ"ד, י"א שאם האשה בחזקת טהורה ועבר זמן וסתה וזמן שהיתה יכולה לטבול בא 

בר להתברר ולהתגלות לאחר זמן. ועי' תוה"ש סי' קפ"ה עליה ואין צריך לשואלה, והרי אפשר לברורי בקל ויכול הד

סק"א שמיישב שאם יש גם חזקת טהרה וגם ספק ספיקא אין צריך לברר, ועי' מש"כ על זה הפמ"ג בסי' ק"י סקל"ה 

 ובפתיחה בהנהגת השואל והנשאל סדר ג' אות כד.

אל"כ מנא לן לחלק בין טירחה קטנה כתב הפמ"ג ]שער התערובות ח"א סוף פ"ה[ שדין אפשר לברורי הוא מדרבנן ד

 לטירחה גדולה, ועי' נובי"ק יו"ד סי' נ"ז.

מלבד כל זה, במקרים מסוימים הדין חמור יותר ונחשב כמעלים עיניו מן האיסור שהוא איסור נוסף המבואר 

י ח"ח סי' ס"ה ברשב"א ]חולין ט. ד"ה ועוד טעם. ועי' דרכ"ת סי' ל"ט סק"ד, אגרו"מ יו"ד ח"א סי' י"ט, שו"ת מנח"

 שהביאו דבריו להלכה[.
 כמבואר באו"ח סי' ח' סעיף ט' ובמג"א ובי' הגר"א שם ובמשנ"ב סקכ"ב. יג
יתכן שלגבי המשחטות נחשב טורח גדול לבדוק מפני שהם צריכים להעמיד כמה בודקים, ורק לגבי כל אחד  יד

 בביתו נחשב אפשר לברורי בקל. ועי' אגרו"מ יו"ד ח"א סוף סי' ע"ב.



 

 לבעמ'  -אספקלריא 

 

 מלבד זאת, במקרים מסוימים נחשב ממש 'מעלים עיניו מן האיסור'.

* 

 שאלות בענייני שבת

 חומר כימי מתחמם

שמעתי שיש חומר כימי ארוז בכלי ששופכים עליו מים קרים והוא גורם להם 

 לרתוח. האם הדבר מותר בשבת?

שאלה זו משתנה עם הזמן, מפני שחום שמחמם ש'לא כדרך' בישול  תשובה:

מותר ]כדין בישול בחמה[, אבל תוך זמן קצר הדבר מתפרסם ונעשה להיות כדרך 

כיון שכל דבר שהדרך לבשל בו אסור מדאורייתא, ולכן למעשה בישול ונאסר, מ

 .טואסור באיסור דאורייתא לעשות כן

                                                
יש בראשונים שכתבו שאיסור בישול מדאורייתא שייך אף בדברים שאינם שייכים לא לאור ולא לחמה, כן כתבו טו

הרמב"ן והר"ן בע"ז דף לח: ]בדפי הרי"ף[ לגבי ראיית הרמב"ן שאף שחום של כלי שני אינו מבשל מ"מ בולע ופולט 

לח בשר היינו מעבד ולא קאמרינן שיתחייב דהא אמרינן בדף עה: מו -באיסורין, והראיה ממלח שאף שאינו מבשל

משום מבשל, מ"מ בולע ופולט באיסורין, וכ' הר"ן על דבריו שמולח חייב גם משום מעבד וגם משום מבשל, ועכ"פ 

גם הרמב"ן ס"ל שבעצם מולח יכול להתחייב משום בישול אלא שאין לו כח בישול, וא"כ גם לרמב"ן וגם לר"ן יש 

גם אם אינו בתולדת האור. וכן מוכח בתוס' בשבת דף לח: ד"ה לא שהקשה היאך חייב איסור דאורייתא במבשל 

המבשל ביצה בחול והא חול אינו מבשל ביצה קרה, ותירץ דמיירי בחול שהוחם בחמה, וא"כ הבין בקושייתו 

 שהמבשל בחול אם היה מחמם באמת, היה חייב משום מבשל. וכן גבי כובש כבשים הרי הוא כמבשל ]רמב"ם

פכ"ב ה"י ושו"ע סי' שכ"א, ג'[ נחלקו האחרונים אם איסורו מדרבנן או מדאורייתא שהפלתי ביו"ד סי' ק"ה והמור 

וקציעה בסי' ש"כ כתבו שהוא מדאורייתא והחכמ"א וגר"ז ומ"ב בסי' שכ"א שם כתבו שהוא מדרבנן, וכתב המ"ב 

תב שהוא רק משום שכובש כבשים עצמו יתכן 'אע"ג דבודאי אין בו חיוב שאינו בתולדת האור', ולא כ -בסקט"ז

שאיסורו מדרבנן גם לענין בליעת איסורים, ואפשר שפסק שכל היכי שאינו תולדת האור אף שדרכו בכך איסורו רק 

מדרבנן. אך האגרו"מ ח"ג סי' נ"ב כתב שבישול במיקרוגל הוא מדאורייתא מפני שהדרך לבשל בו וכ"כ השבט הלוי 

יש לדחוק בהבנת המ"ב שסובר ג"כ שהוא מדאורי' אלא דכבוש כמבושל שאני שגם בבליעת  ]ח"י סי' ס"ב[, ואולי

איסורים איסורו דרבנן. ועיקר הדין מבו' מדברי האחרונים שכתבו שכל דבר שדרכו בכך אע"פ שאינו תולדת האור 

סי' מ"ג ובאבנ"ז יו"ד  ולא תולדת חמה אסור כי ההיתר בבישול בחמה הוא מפני שאין דרכו בכך, כ"כ בנובי"ת יו"ד

 סי' פ"ח ובאבן האזל הל' שבת פכ"ב ובאגלי טל מלאכת אופה סקס"א.

  



 

 לגעמ'  -אספקלריא 

 

 ברוך ליפשיץ שמואל הרב/  לימודים לשון

 הבדלת הלויים לשרת לפני ה'

ה ְשמוֹ  לֶּ יָני. ְואֵּ ה ְבַהר סַּ ת משֶּ ר ה' אֶּ בֶּ ה ְביֹום דַּ ה ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּומשֶּ לֶּ י ַאהֲ ְואֵּ ֹרן ת ְבנֵּ

 )ג, א( וכו'.

אחרי מניין בני ישראל, החל הכתוב לדבר על המניין אשר לבני לוי, הם לא נפקדו 

עם כל ישראל ונבדלו מהם. לפני הציווי על מניית הלויים הקדים הכתוב לומר, כי 

הם נבדלו משאר העם כדי לשרת לפני ה' והם שומרי משמרת המשכן, ומפני כך 

 מבן חודש ומעלה. -טן יותר נפקדו במניין נפרד ומגיל ק

ה תֹוְלֹדת לפני הפסוקים על הבדלת הלויים נאמר הפסוק בו נפתח המאמר: ' ְוֵאל 

ר ִסיָני ה ְבה  ת מש  ר ה' א  ה ְביֹום ִדב  ֲהֹרן ומש  ', פסוק זה נראה חתום וסתום, מפני א 

ר ה' ְביֹום מה נאמרו עתה תולדות אהרן ומשה, ומה פירוש סופו של הפסוק ' ִדב 

ר ִסיָני ה ְבה  ת מש   .טז' והלא היו עתה במדבר סיניא 

  מוקדם בתורה

תשובה לכך נבאר על פי פירוש הראב"ע )ג, א(, הוא מפרש כי פסוקים אלו של 

'הבדלת הלויים' נאמרו בדרך של 'אין מוקדם ומאוחר בתורה'. שכן, מחדש 

בה נאמרה פרשת הראב"ע, כל מעשה הפרשת הלויים נעשה הרבה קודם לעת 

 -ֵאָלי  ה'ִמי ל  במדבר. הם הופרשו אחר מעשה העגל, כאשר קרא משה ואמר '

' )שמות לב, כו(, באותה שעה הוקדשו הלויים תחת בכורי ו ֵיָאְספו ֵאָליו ָכל ְבֵני ֵלִוי

 בני ישראל.

אולם פרשת הבדלת הלויים נאמרה כאן, בעניין מניין הלויים הנפרד. כאן 'נכנסו' 

 שיות אלו כדי לבאר למה נבדלו הלויים משאר העם.פר

אמנם, המצווה לפקוד את הלויים )מפסוק יד ואילך( נאמרה עתה, לכן נאמר 

ֵבר בראש הדיבור למשה על פקידת הלויים ' ְיד  ה ה' ו  ל מש  ְדַברא  יַני ְבמַּ ', ֵלאֹמר סַּ

 .סיני במדברללמדך שמכאן ואילך נאמר הדיבור 

                                                
 רש"י יישב את המקראות על פי דרך דרש, במאמר תתבאר דרך הפשט בפסוקים. טז



 

 לדעמ'  -אספקלריא 

 

 יישוב המקראות

ר ה' פי זה תתבאר תחילת העניין, בפסוק הפותח את הפרשה נאמר 'על  ְביֹום ִדב 

ר ִסיָני ה ְבה  ת מש  '. פסוק זה הריהו כמין 'כותרת' לומר שכאן הוזכרו תולדות א 

אהרן ומשה, אשר נבחרו לעמוד לשרת לפני ה' הם ושבטם כבר 'בהר סיני', בשעת 

דלת הלויים אף הם נאמרו כבר בהר מעשה העגל. וגם ללמד אשר הפסוקים על הב

 .יזסיני, שבעת ההיא הובדלו הלויים

נראה לפרש שהסתיר הכתוב כאן שהיתה הבדלת הלויים בשעת מעשה העגל, 

 כדי לכסות על גנותן של ישראל.

יסוד זה שהלויים הופרשו כבר בשעה שהיו בהר סיני מיישב קושיות נוספות, 

זהה למניין כסף הפיקודים בפרשת 'פקודי' המניין כאן בפרשה  נזכיר את חלקם. א(

)שמות לח, כו(, ואם נאמר שהלויים עדיין היו נכללים בתוך כל בני ישראל כיצד 

בחומש דברים אמר  היה המניין שם שווה למניין כאן אשר היה ללא הלויים. ב(

ִהוא ִהְבִדיל משה לבני ישראל ' ת אֲ  ה'ָבֵעת ה  ֵלִוי ָלֵשאת א  ט ה  ת ֵשב  ה' רֹון ְבִרית א 

ֲעֹמד ִלְפֵני  ' )דברים י, ח(, מה פירוש 'בעת ההיא'? מפרש הראב"ע כי ְלָשְרתוֹ ה' ל 

ר הוא מוסב על הנאמר בפסוקים לפני כן ' ִהוא ָאמ  י ְסָסל ְלָך ְשֵני לוֹח ה' ָבֵעת ה  ת ֵאל 

לוחות )שם י, א(, הוא זמן מעשה העגל ועליית משה לקבל  'ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים

 שניות.

* 

הם שנבחרו לשרת  -בני לוי אשר נענו לקריאת משה לבער הרע בקרב המחנה 

 לפני ה' ולהיות שומרי משמרת המשכן

                                                
 -מתוך שהזכיר את הפרשת הלויים לעבודת המשכן את המשך הפסוקים על מיתת בני אהרן מפרש הראב"ע, ש יז

 את מיתת בני אהרן אשר היו בבחירה המוקדמת אולם עד המניין מתו בהקריבם אש זרה.הזכיר הכתוב 
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב

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

 ועוד מרדכי

 אלוקים בצלם נבראש האדם חביב

ֵבר ל ו ְיד  ה ה' א  ר ֹמש  י ְבִמְדב  ל ִסינ  ָחד מֹוֵעד ְבֹאה  ש ְבא  ֹחד  ֵשִני ל  ָשָנה ה  ֵשִנית ב   ה 

ץ ְלֵצאָתם ר  ִים ֵמא  ת ְשאו: ֵלאֹמר ִמְצר  ת ָכל ֹראש א   ְלֵבית ְלִמְשְסֹחָתם ִיְשָרֵאל ְבֵני ֲעד 

ר ֲאֹבָתם ן: ְלֻגְלְגֹלָתם ָזָכר ָכל תֵשמוֹ  ְבִמְסס  ְשִרים ִמב  ְעָלה ָשָנה ע   ָצָבא ֹיֵצא ָכל ָומ 

ָתה ְלִצְבֹאָתם ֹאָתם ִתְפְקדו ְבִיְשָרֵאל ֲהֹרן א   ג(-)א, א: ְוא 

 . שקלים י"ע - לגולגלתם י:"ופרש

 היאך הוא ברוך הקדוש לפני משה אמר -' 'ה פי עוד כתב רש"י במנין הלויים 'על

 הוא ברוך הקדוש לו אמר. יונקיהם מנין לדעת אהליהם ולתוך כלם לבתי נכנס יאנ

 האהל פתח על ועמד משה הלך. שלי את אעשה ואני שלך את אתה עשה

 יש תינוקות וכך כך ואומרת האהל מן יוצאת קול ובת, לפניו מקדמת והשכינה

 .'ה פי על נאמר לכך, זה באהל

 ולמה ספירת? לבד לוי ושבט לבד ישראל לכל ספירות שני נעשו מדוע לשאול יש

 ה"הקב י"ע אישית בספירה נעשית הלוי שבט ספירת ואילו שקלים י"ע נעשית י"בנ

 ? חודש מבן לוי בני ואילו ומעלה עשרים מבן רק נספרו י"בנ וכן למה? שקלים בלא

 העולם תפיסת

 ודווכב מעמדו לפי נמדד בעיניו אדם כל של ערכו אדם בני אצל הנתפס כפי

 שום להם ואין בהיות בעיניו חשובים אינם האדם בני שרוב כך, ושליטתו עושרו

 ואף, בסלחנות כלפיו נוהג שאינו ובודאי, כלפיו בזלזול נוהג אף כך ומתוך השפעה

 נזהר מעמד לו שיש אדם לעומת, ממנו חושש אינו כי להזיקו לעצמו מרשה פעמים

 מעשיו. כלפי ותבסלחנ נוהג ואף כלפיו ובהתנהגותו בכבודו
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 בא ואינו המספר ידיעת לצורך אלא אינו אוכלוסין מפקד יש כאשר גם לזאת

 מפקד. או ספירה יקרא ולזה אחד כל של החשיבות את לבטא

 שכל לדעת שצריך החיים על אחר מבט אותנו מלמדת הקדושה תורתנו אולם

 אפילו כןול הגשמי למצבו וקשור תלוי ואינו ומעמד חשיבות לו יש מישראל אדם

 הפוך שעולם יתכן וכי בניו כולם ת"השי אצל כי חשיבות לו יש ביותר הפשוט

 בצלם כי מישראל אדם כל להוקיר ויש למעלה ותחתונים למטה שעליונים למעלה

 .נבאר כאשר ממעל אלוקה חלק יש אחד ובכל האדם נברא אלוקים

 בטל אינו באלף אפילו שבמנין דבר

 י"מבנ אדם כל מעלת ללמדנו באה שהתורה נראה, הפסוקים לביאור נבא ובזה

 תערובות( בהלכות ד")ביו המבואר י"עפ והוא, עצמו בפני חשיבות יש אחד ולכל

 סופרו האדם אשר דבר שכל דבר של וענינו, בטל אינו באלף אפילו שבמנין שדבר

 חשוב שהוא וכיון ויחיד יחיד לכל האדם בעיני חשיבות לו שיש דבר של פירושו

 ה"שהקב הדבר כך, נספר אינו יחידה לכל חשיבות שאין דבר אבל. מתבטל אינו

 ושיש באבות התנא כמאמר אלוקים בצלם שנברא האדם חביב כמה מלמדנו

 את ברא ה"הקב מדוע כתב אשר ם"הרמב וכדברי. הוא באשר אדם לכל חשיבות

 שלם כעולם נחשב יחיד שכל ללמדנו אלא? אחדים כמה ולא יחידי ר"אדה

  .מלא עולם החריב כאילו ההורגו ו"וח מלא עולם קיים כאילו ימווהמקי

 הערכה נשא מלשון שהכוונה, ישראל עדת כל וגם 'שאו' לשון היטב מובן ובזה

 בפני חשיבות לו יש נמצא הוא דרגה באיזו משנה ולא י"מבנ אחד לכל וחשיבות

 לפי אדם כל של דרגתו לדעת אפשר שאי כיון י"מבנ אחד כל לרומם ושיש עצמו

 כי למעלה ותחתונים למטה שעליונים בגמרא מבואר ואדרבא, הוא מה מצבו

 .ללבב יראה ת"והי לעין יראה האדם

 לה יש אגורה כל שאצלו אדם יש מצבו לפי באדם תלוי החפצים חשיבות אולם

 ויש, מתייחס אינו מזה ופחות לספור מוכן שקל שרק ויש, אגורה כל וסופר חשיבות

 עשיר כי, האדם של במצבו תלוי והכל אלפים ויש מאות ויש שקלים עשרה רק

, לוי לשבט י"בנ בין ההבדל נבין ובזה. לשקלים קטנים שיתייחס יתכן לא גדול
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 י"ע נספרו י"בנ את ולכן, יותר חשיבות לו יש יותר המקודש לוי ששבט שברור

 מפני םשקלי בלי בעצמו ה"הקב י"ע נספרו לוי שבט אבל, רבינו משה י"וע שקלים

 יש אשר, י"בנ ומנהיגי דרך והמורי התורה לומדי הם והן מאחר היתרה חשיבותם

 .ה"הקב כלפי אפילו מיוחדת חשיבות להם

 בנפרד לוי בני נספרו מדוע הסבר

 חודש מגיל נספרו זאת גם ואף עצמן בפני נספרו לוי שבט מדוע היטיב מובן עתה

 יותר ה"הקב אצל חבבים שהן כיון אותם ספר ובעצמו בכבודו ה"והקב, ומעלה

 ילמד ומזה, ה"הקב חייל להיות שעומד ובלבד לתינוק אפילו ערך ויש ישראל מכלל

 שאין התורה בלימוד יתחזק ז"ועי ה"הקב בעיני גדול ערכו כמה עד תורה בן כל

 .ממנה גדול

 ערוך השולחן עצרת, שכתב לפני במדבר פרשת מדוע ע"השו דברי יובן ובזה

 וכתב'. וכו, עצרת קודם סיני במדבר פרשת קורין ולעולם ד( ח,תכ חיים )אורח

 יובן ל"הנ לדברנו אולם. תורה למתן הקללות בין הפסק לעשות כדי הלכה, בביאור

 אנו שמכאן כיון, עצרת לפני במדבר פרשת יקראו לעולם מדוע טעם עוד היטב

 ה"הקב נילפ חביב הוא כמה ועד תורה לומד וכל תורה הבן של ערכו על לומדים

  .התורה לקבלת הכנה היא זו שפרשה ונמצא

 כי ה"הקב בעיני חביב מישראל אדם כל כמה עד מפרשתנו ללמוד בידנו עלה

 אחד כל שמחייב דבר המלכים מלך של בניו נחשבים ואף נברא הוא אלוקים בצלם

 למי יותר ועוד, לפגוע שלא ו"וק אדם כל ולרומם רעהו את איש לכבד מאיתנו

 האדם מרוממת היא אשר התורה לקבלת עצמו ולהכין השם בתורת עסוקל שזוכה

 התורה לקבלת כולנו שנזכה ר"ויה, כולה הבריאה לנזר והופך הבריאה כל מעל

 דברי ימוש שלא זרענו וזרע וזרענו אנו הימים כל לבב ובטוב ובששון בשמחה

 .אמן מפינו התורה

 ואהבה בידידות

 מלכא מרדכי
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

“Beloved Is Man For He Was Created In G-d’s Image” 

The parasha begins with Hashem‟s instruction to Moshe to count the males of the Jewish 

Nation. Rashi (3:7) explains that each Jewish man over the age of twenty was to donate a 

shekel, which would then be counted. This follows with Hashem‟s instruction to Moshe to 

count Shevet Levi. They were to be counted from the age of a month and up. The pasuk 

(1:16) then states, “And Moshe counted them [- Shevet Levi] by the word of G-d as He 

commanded.” Rashi comments that Moshe asked Hashem how he would be able to enter the 

tents to be able to count their children. Hashem told Moshe that he should do his part and 

Hashem would do His. Rashi continues that Moshe went and stood by the opening of the 

tent, and the Shechina preceded him. A bat kol emanated from the tent and told Moshe the 

amount of infants that were inside each tent. This is why the pasuk states, “By the word of 

G-d.”  

Questions: 

1) The parasha states (1:3, 3:15) that Shevet Levi were not counted together with the rest 

of the Nation; rather, they were counted separately. What is the reason for this? 2) The Kli 

Yakar and Ben Ish Chai both ask that when Moshe was instructed to count the Jews (1:2), 

the expression “se‟u” is used for “count.” Why is specifically this expression used and not 

timnu or sipru? 3) Furthermore, Hashem instructed Moshe to count “all the congregation of 

Israel” (ibid.). However, if Shevet Levi was not included in the count, then how could it be 

said that all of Israel was counted? 4) Why did Hashem command Moshe to count the Jewish 

Nation? What could be gained by counting them? 5) Why were the Jewish Nation counted 

with shekalim, while Shevet Levi were counted by Hashem Himself? 6) The pasuk states 

that the Jews were counted from the age of twenty and up, while Shevet Levi was already 

counted from a month and older (3:15). What is the reason for this?  

 The World’s View 

People tend to think that man‟s worth is based on his social status, wealth, and power. 

Therefore, most individuals are not considered overly important since they are not influential 

personalities. Moreover, they may even be treated in a disgraceful manner. Even if they are 

not, they are definitely not shown any respect. Sometimes an individual may even allow 

himself to harm such a person, since he does not fear him in any way. On the other hand, if a 

person is someone whom society reveres, then people are careful to treat him with dignity 

and even to overlook his wrongdoings. When a census is taken it is only to know the number 

of people who comprise the population, but does not point to the importance of any one 

individual. However, our holy Torah teaches us a different outlook on life. It teaches us that 

man must know that each individual is important and that his status is in no way dependent 
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on which financial bracket he is in. Therefore, even the simplest Jew is important, because 

Hashem considers every Jew His child. Our world is backwards: people who should be 

praised are denigrated and those who should be denigrated are praised. Every Jew must be 

held in high esteem, because man was created in the image of G-d, as the Torah teaches. 

Every Jew is vested with a soul, which is a“portion from Hashem Above” (Iyov), as we will 

soon explain. 

Something Important is Always Counted and Never Nullified 

Now we will explain the pesukim that discuss the commandment to count the Jews. The 

Torah wishes to teach us about the individual importance of every Jew. This can be 

illustrated by the halacha in Yora De‟ah (Hilchot Ta‟aruvet) that “davar she‟beminyan afilu 

be‟elef eino batel.” This means that an item which is counted individually – in other words, 

everyone views it as being a valuable item – cannot be nullified even it is mixed with 1000 

other items. However, something which is not counted according to each individual unit is 

not counted. This is what Hashem is teaching us by counting the Jewish Nation – that every 

Jew is important. The reason for this is because every Jew was created in the Divine image, 

as the Tanna states in Pirkei Avot. This is how the Rambam explains the significance of 

Adam Harishon being created as an individual and not in a group. He writes that this teaches 

that every individual is considered an entire world, and that one who sustains him is 

considered as if he sustained an entire world. On the other hand, one who murders, Heaven 

forbid, is considered to have destroyed an entire world. This is why the pasuk uses the 

expression se‟u for counting. Se‟u shares the same root as naso, which connotes importance 

and great worth. This implies that every Jew is important, and it does not depend upon his 

level – he is innately important. The count teaches us that each Jew must be raised and held 

in esteem, for we cannot know the level that each Jew occupies. On the contrary, the Gemara 

teaches us that truly great people are not accorded honor in this world, while lowly people 

are. This is because man sees with his eyes and therefore sees superficially. However, 

Hashem sees what is truly inside man‟s heart.  

Now we can explain why Shevet Levi were counted separately and by Hashem Himself: 

There are some people who value every penny. There are some who value only dollars, but 

do not pay much attention to anything less. Then there are those who value a ten dollar bill; 

some only care about hundreds, and some thousands. It all depends on how wealthy he is. A 

very wealthy man, who makes millions and even billions, doesn‟t care at all about a few 

dollars. Now we can understand the difference between the rest of the Jewish Nation and 

Shevet Levi. It is clear that Shevet Levi, who were holier, were more important. Therefore, 

the rest of the Jews were counted by Moshe Rabbeinu with shekalim. However, Shevet Levi, 

due to their importance, were counted by Hashem Himself. They were the Torah scholars 

and leaders of the Jews, and they were therefore more important in the eyes of Hashem. This 

is why they were counted separately, and also why they were counted from a younger age 

than the rest of the Jews. This points to their superiority, which was due to the fact that their 

lives were dedicated to Divine service.  
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Man is Beloved 

In Masechet Avot (3:18) it states, “He [- Rebbi Akiva] used to say: Beloved is man, for he 

was created in G-d‟s image. This great love, indicated by the fact that he was created in G-

d‟s image, was made known to him, as it states (Bereishit 9), „In the image of G-d, He made 

man.‟ Beloved are the Jews for they were called „sons‟ of Hashem, as the pasuk states, „You 

are sons to Hashem your G-d.‟ Beloved are the Jews, for they were given a delightful vessel 

… as the pasuk states (Mishlei 4), „For I have given you a good acquisition; do not forsake 

My Torah.‟” It appears that Rebbi Akiva‟s teaching is based on the important principle that 

he taught in the Yerushalmi (Nedarim 9:4), “Love your fellow like yourself – Rebbi Akiva 

said: This is a great principle of the Torah.” This teaches us that the entire Torah is 

predicated upon this mitzva. Rebbi Akiva especially understood this after 24,000 of his 

students died because of not respecting one another sufficiently. Therefore, in Pirkei Avot he 

elaborates and explains the way that one can fulfill the mitzva of loving one‟s fellow like he 

loves himself. If he contemplates the fact that every human being is created in the image of 

Hashem and that he is the son of Hashem – all the more so, if he merits studying the Torah 

of Hashem – how could he ever have the audacity to harm or disgrace him? There is no 

doubt that if he was acquainted with a king‟s son, he would forgive him even if he was 

insulted by him. He would certainly not respond to his insult and would always be very 

careful to treat him kindly, since he is the king‟s son. If this is the case with the son of a 

mortal king, how much more so does it apply to the son of the King of All Kings, Hashem.  

Rebbi Akiva enumerated three aspects which make man beloved: 1 – he was created in the 

image of Hashem. 2 – the Jews were chosen to be the sons of Hashem. 3 – Hashem gave 

them the Torah. Being created in the image of Hashem means that the Jews received a 

neshama, a special soul possessed only by the Jews. The gentiles have a nefesh, similar to 

that of an animal. A gentile is alive in the same manner that an animal is alive, and they do 

not possess the higher levels of the soul, known as the ruach and neshama. The Gemara 

(Shabbat 50b) states that a man should wash his face, hands, and feet every day to honor his 

Creator. It then quotes the pasuk that everything Hashem created, He created to honor Him. 

Therefore, since man was created in Hashem‟s image, he must clean himself and maintain 

his appearance. Our Sages furthermore state (Sanhedrin 58b) that one who smacks another 

Jew in the face is as if he smacked the Shechina in the face, as it were. They furthermore 

state (Shabbat 151b) that a wild animal cannot harm a person unless the person appears like 

an animal in its eyes. As a source, it quotes the pasuk (Tehillim 49:13), “He is likened to the 

silenced animals.” This is due to the fact that he possesses a Divine image. Let us relate 

stories that illustrate this.  

Story About R’ Chanina ben Dosa 

Our Sages relate (Berachot 33a) that there was a snake which was harming people. R‟ 

Chanina ben Dosa was informed and requested to be shown the hole in which the snake hid 

itself. They showed him the hole, and he placed his heel upon it. The snake emerged, bit his 

heel, and died. He placed it on his shoulder and carried it to the beit midrash. There he said, 
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“You see my children? It is not the snake that kills; rather, it is the sin that kills.” They then 

said, “Woe is to the man who is bitten by a snake, and woe is to the snake that bites R‟ 

Chanina ben Dosa.” This does not only apply to the generations of the Tannaim; it applies to 

subsequent generations as well.  

The Ohr Hachayim in the Lion’s Den 

The Ohr Hachayim was an exert welder. He would earn his livelihood working in a factory 

and would work until he earned enough money to sustain himself. The rest of the time he 

would spend studying Torah. The king was planning a wedding, and he was wondering how 

he could obtain special silver vessels for the upcoming celebration. He was told that the 

factory in which the Ohr Hachayim worked was an outstanding one that employed skilled 

welders who could fashion beautiful vessels. The king therefore placed a large order and told 

the owner of the factory that he needed them by a certain date. The gentile factory owner 

urged the Ohr Hachayim to quickly finish his work, since the king had placed a large order, 

and they did not have an abundance of time. The owner decided to encourage the Ohr 

Hachayim to work faster by offering him more money, but the opposite resulted – the Ohr 

Hachayim worked less! For this was his way: the moment he had earned enough money to 

sustain himself, he stopped working and only learned Torah. Now that his wages were 

increased, he would need to work less than before, not more! The owner of the factory told 

the Ohr Hachayim that he must increase his hours, but he refused to do so. None of his 

requests helped, and the king inquired about how the work was progressing. The owner told 

the king that the only worker who was skilled in this form of craftsmanship was a Jewish 

worker he employed. However, no matter how much money he offered him, he refused to 

work additional hours. The king grew furious and warned the Ohr Hachayim that if he would 

not finish the work by the scheduled date, he would be sentenced to death. The Ohr 

Hachayim did not concern himself with the king‟s threats, and when the date arrived, he was 

still not close to filling the order. Enraged, the king decided to exact revenge upon the Jewish 

worker, whose righteousness he was unaware of. He therefore decreed that he be thrown into 

the lion‟s den. The Ohr Hachayim requested his tefillin and several sefarim, and was granted 

his request. But at the same time, the king and his men laughed at him. Usually, even before 

the unfortunate person was finished being lowered into the lion‟s den, the starving lion‟s 

already tore him to pieces. However, this time they were in for a surprise. They lowered the 

Ohr Hachayim into the lion‟s den, and the lions did not move towards him. The king‟s 

servants were amazed; perhaps the lions were not hungry? However, shortly thereafter, they 

saw the Ohr Hachayim, in his tefillin, sitting and studying Torah, with all of the lions sitting 

around him like they were his students. One day passed and then another, and the servants 

were surprised that they had not heard any screams emanating from the lion‟s den. They 

decided to see what was taking place there. They were stunned by what they saw. All of the 

lions were sitting attentively around the Ohr Hachayim! They immediately went and related 

to the king about the great miracle they had seen. In disbelief, the king went to see for 

himself. When he witnessed it, he understood that the Ohr Hachayim was a holy man, and he 

therefore commanded them to immediately take him out. They accorded him royal honor and 
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freed him. This is the power of the tzaddikim – they can control nature because they refined 

their Divine image.  

*   

Words of Mussar 

We have learned from our parasha that every Jew is beloved by Hashem because he was 

created in the Divine image. He is even considered to be the son of the King of All Kings. 

This requires each one of us to respect one another and to treat each person like he is 

important. All the more so, should we not insult a person in any way. Someone who has the 

merit to study Hashem‟s Torah and prepare himself for kabbalat haTorah elevates himself 

above and beyond the entire creation and becomes the crown of creation. It should be His 

Will that we all merit receiving the Torah with joy, forever and ever, and that the Torah 

never ceases from the mouths of our descendants. 

Shabbat Shalom,  

Rav Mordechai Malka  
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

 כדי להרגיעו תינוק לפני ברית מילהלתת אקמול לאם מותר 

י וַּ ה לֵּ ת ַמטֵּ ב אֶּ  )ג, ו( .ַהְקרֵּ

בדין ובמדרש רבה בפרשתנו )פרשת ג' סימן ו'( איתא: שבטו של לוי היו עו

 להקב"ה ומלין עצמן ]במצרים[. 

לפני הברית לתת אקמול לתינוק בכדי להרגיעו, ושלא  הסתפקתי האם מותר

 ירגיש כל כך בצער המילה, או לא.

 הרדמה בשעת הברית מילה

והגאון רבי ברוך דדון שליט"א מח"ס חשובים, כתב לי וז"ל: הנה כבר דנו 

ים מהפוסקים אסרוה, משני הפוסקים לגבי הרדמה בשעת הברית מילה, ורב

טעמים: טעם ראשון, ראוי שיהיה לילד צער, בשעת המילה, וכפי שהובא במדרש 

רבה )פרשה מ"ז סימן ט'(, שאברהם אבינו הרגיש במילה ונצטער, כדי שיכפול 

טעם שני, משום שאסור לשנות ממנהגי אבות, שהרי חז"ל הכירו  הקב"ה שכרו.

בכך, )ראה בשו"ת שרידי אש ח"ג סימן צ"ו,  אופנים להרדים בסם, ולא השתמשו

ובשו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ד סימן מ', ובשו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן 

תק"צ, ובספר נשמת אברהם ח"ה יו"ד סימן ר"ס סוף סק"א, ובשו"ת אמרי יושר 

 (.348ח"ב סימן ק"מ, ובשו"ת ויצבור יוסף ח"א סימן נ"ט, ובספר רפואה והלכה עמ' 

 בא רק להרגיע האקמול

ואולם משחת אילחוש מקומית, או אקמול אינם מונעים לגמרי את כאב החיתוך, 

אלא ממעטים אותו בלבד, ולא דמי לזריקת הרדמה, המעלימה לגמרי את הכאב. 

והדבר ידוע מפי חוקרי הרפואה, שהחומר המצוי באקמול, הוא מונע מהמוח 

י חום, ואי לכך נתינת אקמול הרגשת כאב, ושולח חומרים משככי כאב או מוריד

קודם הברית מילה, לאו בכלל זה, ואף האוסרים להרדים בשעת מילה, יתירו בכגון 
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א(, שיש לתת אקמול לתינוק בכדי ר אוצר הברית ויסברג ח"ג )סימן ידא. וכ"כ בספ

להרגיעו לאחר הברית. יעו"ש. ואם כן האקמול בא רק להרגיע, ולא מבטל לגמרי 

 את כאב המילה. 

 לתת לתינוק יין או מים עם סוכר

ומעין זה כבר נהגו העולם לתת לתינוק יין או מים עם סוכר, בשעת הברית כדי 

להרגיעו ולהקל מעליו מעט את הכאב, והינם מגרים את תאי המוח לתת תחושת 

 רוגע, ולא מצאנו מי שאסר בזה כלל.

 למרוח חומר 

ד עמ' כ"ו(, שששאל בזה את והגם הלום ראיתי, בספר ברית בנימין )סימן רס"

הגר"מ ברנסדורפר, לגבי חומר אלחוש הנקרא עזרקאין, האם מותר למורחו לפני 

הברית, והשיב שאין איסור בזה, כיון שהוא בא רק להרגיעו. והרב מרדכי ששון 

 שליט"א, השיבו, שלדעת האוסרים, גם זה בכלל הרדמה. יעו"ש.

 זריקת הרדמה לפני הברית, סכנה

גב אורחא, ראוי לציין, מה ששמעתי מפי מומחים רפואיים, שזריקת ומילתא א

הרדמה מקומית, אל תוך עצב הגיד או סביבו, גורמת לבעיות פוריות, הפרעות 

בלב, או אי ספיקת לב, ובעיות לחץ דם, ב"מ, ולכך יש להזהר ולהתרחק מכך מכל 

קת הרדמה, וכל. ואלו המתיימירם ומתפארים להזמין רופא מוהל, המרדים בזרי

)וסימנך "ואם מ"ך הוא", מ"ך נוטריקון מ'והל כ'ירורגי(, טעות בידם, כי אין הצר 

  שווה בנזק המלך.

 על ידי משחה מגדיל הצער אחר כך

ועוד יש לאל מילין, שאלו המשתמשים במשחות אלחוש למיניהן, פעמים רבות 

לא להחתך המקום נעשה שומני מאוד, והמשחה גורמת לעור הפריעה להדבק, או 

כדבעי, ולאחר מכן צריכים לגזור את עור הפריעה כדי שהעטרה תהיה גלויה. 

ולעיתים אף נגרם דימום מחמת שכלי הדם מתרחבים, ומה שרצו להמעיט בצערא 
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דינוקא בשעת הברית, הוסיפו צער רב במקום אחר, ונמצא נטל מזה ונתן לזה. 

 )עכ"ל(.
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משפטי  משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח

 צדקך על חו"מ

 תעלומת מיעוטם של שבט לוי

הנה לא היו שבט הלוים כשאר השבטים, כי מבן חדש ומעלה לא היו רק עשרים 

לט(, ומבן שלשים שנה היו שמנת אלפים חמש מאות ושמונים )ד  ,ושנים אלף )ג

 מח( 

הראשונים עמדו על כך )רמב"ן במדבר ג, יד( והנה לא יגיעו מבן עשרים שנה 

עלה לחצי שבט מישראל הפחות שבכלם, ועדין לא נשאו הארון שתהיה ומ

הקדושה מכלה בהם, וזה תמיה איך לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי ה' כשאר כל 

העם. ואני חושב, שזה חזוק למה שאמרו רבותינו )תנחומא וארא ו( כי שבטו של 

מררו  לוי לא היו בשעבוד מלאכת מצרים ובעבודת פרך. והנה ישראל, אשר

המצריים את חייהם בעבודה קשה כדי למעטם, היה הקדוש ברוך הוא מרבה 

אותם כנגד גזרת מצרים כמו שאמר )שמות א יב( וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן 

יפרוץ, וכאשר נאמר עוד בגזרת אם בן הוא והמיתן אותו וירב העם ויעצמו מאד 

ר מי יקום ממני או מהם, )שם פסוק כ(, כי היה הקדוש ברוך הוא אומר נראה דב

 אבל שבט לוי היו פרים ורבים כדרך כל הארץ ולא עלו למעלה כשאר השבטים. 

ואולי היה זה מכעס הזקן עליהם, כי שמעון שהוא עכשיו מרובה באוכלוסין 

נתמעט בכניסתו לארץ לעשרים ושנים אלף, ולוי שהוא שבט חסידיו לא נתמעט 

 במגפה.

ים הנכון בעיני הוא כי שבט לוי מעשה אחד להם ה'אור החיים' תמה ע"כ ומסי

כמעשה עמרם אשר שלח את אשתו בשביל גזירת הבן הילוד, וללמד על כל שבטו 

יצא, וזו היא סיבת מיעוטם כי אם אין גדיים אין תיישים, והגם שמצינו שעמרם 

החזיר גרושתו, אין ללמוד ממנו שכולם החזירו כי הוא זה אשר בא אליו הדבר 

 .בנבואה
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ועוד האריכו בזה הכלי יקר ורבינו המשנה למלך בספרו פרשת דרכים, ומשם 

 תקחנו.

 בכורות הלויים

ובפרטן אתה מוצא שלש  -בהמשך הפרשה )ג לט( כותב רש"י שנים ועשרים אלף 

מאות יתרים, בני גרשון שבעת אלפים וחמש מאות, בני קהת שמונת אלפים ושש 

הרי שנים ועשרים אלף ושלש מאות. ולמה  מאות, בני מררי ששת אלפים ומאתים,

לא כללן עם השאר ויפדו את הבכורות, ולא יהיו זקוקים השלשה ושבעים ומאתים 

בכורות העודפים על המנין לפדיון, אמרו רבותינו במסכת בכורות )בכורות ה א( 

 אותן שלש מאות לוים בכורות היו ודיים שיפקיעו עצמם מן הפדיון.

אנשים  22,000פתחה של תעלומה גדולה שהרי אם נחלק כאן אנו עומדים על 

נפש, או  70בכורים שהוא ראש המשפחה, יוצא כי בכל משפחה יש למעלה מ 300ל

נפש אם נקח ממוצע שיש גם בכורות, וכעת אם נחלק את כלל ישראל  35

ריבוא ומגיל חודש היו לכה"פ כפול, ומעתה אם  60שמעשרים שנה ומעלה היו 

 50יוצא שבכל משפחה מכלל ישראל היו מעל  22,273אלף ל 200נחלק מליון ו 

אם היו בכורות, ואם היו יותר מכפול הרי שהיו משפחות גדלות  25אנשים, או 

 יותר, והוא דבר תימה ששבט לוי הממועט באוכלסין היו לו משפחות כה גדולות.

 8,580 ונמנו 50ועד  30ועוד דבר פלא נוסף בפרשת נשא מנו את בני לוי מגיל 

מה שאומר שלכל  13,000וא"כ יוצא שמגיל חודש ועד גיל שלושים נשאר בערך 

בנים, וא"כ היה צריך להיות כמה אלפי בכורות, ואם  2יש מקסימום  30אחד מגיל 

בכורות חייב להיות שהיו משפחות מאוד גדולות, ועיין בספר  300מצאנו שיש רק 

 הפרשיות שעמד על כך.

שביאר את הענין שהובא במדרש תנחומא שהארון  שפתי צדיקראיתי בשם ספר 

היה מכלה בהם והקשו הרי עדיין לא טענו את ארון וכיצד כבר היה מכלה בהם, 

וביאר הכוונה על שם העתיד כי מי שלא היה ראוי לעבודת הקודש נסתלק 

מהעולם, ונשארו משרתי ה' סולת נקיה, הובא גם בכלי יקר בשם יש אומרים. 

יתכן כי במצרים היו משפחות גדולות ביותר ולכך יש מעט בכורים  ולפי"ז
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ובאחוזים זה שליש מבכורי ישראל, ומאידך הוא השבט הקטן ביותר היות ונסתלקו 

ומיעוט  רבבות אלפי ישראלעל שם הפסוק  22,000מהעולם מרביתם. ועמדו על 

ובכך  22,000רבים שנים ורבבות היינו שתי רבבות ואלפי היינו שני אלפים שהם 

 היו ראוים להשראת השכינה.
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 מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף

 מנין הלויים והכהנים בנפרד

י  ה ְוַאֲהֹרן ַעל פַּ ר ָפַקד ֹמשֶּ ם ֲאשֶּ יַּ י ַהְלוַּ ְשְפֹחָתם  ה'ָכל ְפקּודֵּ  )ג, לט( .ו'גוְלמַּ

באר למה באמת ". ויש לנקוד על ואהרן, לומר שלא היה במנין הלויםכתב רש"י: "

לא נמנה בכללם, והרי גם הוא היה משבט לוי. ונראה לבאר שהוא היה שונה 

מכולם, שהרי כולם היו 'לויים' והוא היה 'כהן', ובמנין של בני לוי לא נמנו 

 הכהנים.

אבל לפי"ז היו צריכים להתמעט גם בני אהרן, שהרי גם הם היו כהנים )כדלעיל 

וט של אהרן יש גם מיעוט על בניו, כי הם היו א, ג(. ונראה לבאר שבכלל המיע

כהנים מכח היותם בניו, ואם הוא לא נמנה כיון שהוא כהן, כלול בזה שגם הם לא 

 נמנו.

אמנם לפי זה יש לבאר למה לא נקוד גם על משה, והרי גם הוא היה כהן 

)בשבעת ימי המילואים, רש"י זבחים י"ט ע"ב. ואולי אחרי ימי המילואים חזר 

 ת לוי רגיל ועיין(.להיו

ונראה שמשה היה סוג אחר מכל בני תמותה, שהרי הוא עלה אל האלקים ודיבר 

עמו פה אל פה וכו', ואינו שייך כלל למנין של בני לוי, ופשיטא שאינו בכלל מנין 

בני לוי ואי"צ לומר שהוא לא נמנה עמהם. ורק אהרן שהיה מבני לוי עם תוספת 

המנין שלו בני לוי משום ה'לוי' שיש בו ]והיינו  כהונה, היה הו"א שהוא בכלל

שהיה 'לוי עם תוספת' ולא סוג אחר לגמרי[, וצריך למעט ולומר שהוא לא היה 

 בכלל המנין.

ֲהֹרןג( נאמר מנין בני אהרן בנפרד מכל שבט לוי: -והנה לעיל )ג, א ה תֹוְלֹדת א   ְוֵאל 

ר  ה ְביֹום ִדב  ר ה'וֹמש  ה ְבה  ת ֹמש  ְבכֹור ָנָדב ו אֲ  ,ִסיָני א  ֲהֹרן ה  ה ְשמֹות ְבֵני א  ִביהוא ְוֵאל 

ְלָעָזר ְוִאיָתָמר ר ִמֵלא ָידָ , א  ְםֻשִחים ֲאש  ֹכֲהִנים ה  ֲהֹרן ה  ה ְשמֹות ְבֵני א  ֵהןֵאל  . ם ְלכ 

 ויל"ב למה נמנו אלו בנפרד מכל בני שבט לוי.
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כהנים, ולכן נמנו במנין בפני עצמו, כי  ולהנ"ל ניחא היטב, כי הרי אהרן ובניו היו

הכהנים הם סוג אחר מהלויים. ודבר זה מדוייק בלשון הפסוק 'אלה שמות בני 

אהרן הכהנים המשוחים אשר מילא ידם לכהן', דהיינו שהמנין הזה הוא על 

 הכהנים המשוחים, שנמנו בנפרד משאר שבט לוי.

נאמר 'אלה תולדות אהרן  ועוד נראה ליישב בזה, דהנה בתחילת הפסוקים שם

ומשה', ואח"כ נמנו שם רק בני אהרן ולא בני משה. ורש"י הרגיש בזה, ותירץ 

שהפסוק מלמדנו שכל המלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו ומשה לימד את בני 

אהרן תורה ולכן נחשבו כבניו. אבל עדיין צריך לבאר למה לא הוזכרו שם גם בניו 

א תירץ רש"י. ולפי הנ"ל מיושב היטב, כי שם נמנו האמיתיים של משה, שעל זה ל

 רק הכהנים, ובני משה לא היו כהנים אלא לויים רגילים כשאר שבט לוי.



 

 נאעמ'  -אספקלריא 

 

א, "שליט נוביק הלוי יחיאל רבי נחשבה / הגאון

מרן  ספרי עורך אשדוד, – יוסף דעת כולל ראש

 ל"זצ רוזובסקי הגר"ש

 ם אתה הראית לדעת כי ד' הוא האלקי –מתן תורה 

וברש"י כשנתן  .לה( ,אתה הראת לדעת כי ד' הוא הא' אין עוד מלבדו. )דברים ד

הקב"ה את התורה פתח להם ז' רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את 

 התחתונים וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה הראת לדעת.

פירש על זה מו"ר הגר"ש זצ"ל שזה מונח בעצם מציאות התורה, דע"י התורה 

כי ד' כך הוא מגיע להכרה  דם זוכה לבהירות ולראיה זכה של כל הבריאה, וע"יא

ולפיכך זכו ישראל בשעת קבלת התורה, לפתיחת  הוא האלקים אין עוד מלבדו.

הרקיעים ולהיווכח שאין עוד מלבדו, כי זו תוצאה בלתי נפרדת ממציאותה של 

 תורה.

התורה בדרגה כזו וענין זה בעצמו מתרחש בהכרח בכל פעם שאדם לומד 

קבלת , דמאליה חוזרת על עצמה בחינה זו של שמחים כנתינתם מסינישהדברים 

, וכמו שאמרו בירושלמי, מתחילה לא באש ניתנה. והיינו דמאחר התורה

דקבלת התורה היא דבר שמתחילה באש ניתנה, הרי גם עכשיו צריך להיות אש, 

 שמתחדש כל רגע.

אדם לומד תורה כנתינתה זה צריך להוליד ואמנם אמר מו"ר שיוצא מזה שאם 

אצלו אמונה בד' ותורתו. ואף שיש בזה דרגות אין ספור, אולם צריך דרגה מסוימת 

אפילו הקטנה ביותר, ואז יולד אצלו חיזוק באמונה שכביכול הקב"ה קורע עליונים 

ותחתונים ומראה לו אין עוד מלבדו. ואם אדם לומד תורה וזה לא גורם לו מצב זה 

 .תורה כנתינתההרי זה לאות וראי' ברורה, שלא הגיע לשום דרגה כלשהי של 

 והגדר כנתינתה היינו שיהיו הדברים שמחים כנתינתם.

וזהו החיזוק וההכנה שצריך לעשות למתן תורה, להתכונן לקבלת התורה, ומה 

 יותר מתאים לזה מאשר לחוות קבלת התורה כנתינתה.



 

 נבעמ'  -אספקלריא 

 

שלא נשכח מעמד המצוות, שכתב שיש אזהרה  ועי' רמב"ן על התורה וכן בספר

 הר סיני, ויהיו עינינו ולבנו שם כל הימים.

 מעמד הר סיני.ומה הנחיצות של עינינו ולבנו. כי זה מביא אמונה, וזהו גדר 

ונמצא שאם אדם זוכה לתורה כנתינתה, ולחוי' של מעמד הר סיני היוצאת מזה, 

 יהי רצון שנזכה לזה.והרי הוא בגדר עיניו ולבו שם כל הימים. 



 

 נגעמ'  -אספקלריא 

 

עומקה של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, בעהמ"ח 

 עומק הפשט

 ארון קבורה במטוס

 דיווח עדכני

 וועד משמרת הכהניםלנוסעים מלונדון יש 'קו מידע לכהנים' המופעל על ידי 

שעל ידי התאחדות קהילות החרדים בלונדון, לדעת באיזה טיסה יש מת. לנוסעים 

ביום ראשון מארצות הברית לנתב''ג  קבועהטיסה ' על-אל'למארה''ב יש 

בשאר הימים מומלץ לכהנים לטוס  .מתים בה מעבירים שאין, המיוחדת לכהנים

עם חברה אחרת שרוב הסיכויים שלא יהא עליה מת, ולברר על הטיסה 

הספציפית כפי האפשר. לנוסעים מישראל אין שום בעיה, שלא מצוי ארונות 

 ת.מתים בטיסות יוצאו

גורמים יודעי דבר מציינים; מה שקורה בשטח, הובלת מתים היא בעיקר בחברת 

על שהיא חברה ישראלית ומביאה הרבה מתים, כמעט בכל טיסה נכנסת של -אל

על יש ארון מת )ד.ק.(. בנתב''ג מגיע מארה''ב כאלף ארונות קבורה -חברת אל

 ה )ד.ק.(. ארונות קבור 3 -בשנה, ביום עבודה ממוצע נוחתים בארץ כ

גם בשאר החברות התופעה אמנם יותר קטנה אך קיימת. ויש לדון לגבי כהן 

שטס בשאר החברות האם זה בגדר 'מיעוט המצוי' שהוא ספק שחייב לברר, או 

 לא. 

 בית דין לכהנים

שליט''א,  הגאב''ד רבי שמריהו ניסים קרליץבבית דין צדק בני ברק בראשות 

יבור, מחלקה מיוחדת לדיני טהרת הכהנים על פתחו לאחרונה לאור דרישת הצ

שליט''א,  והג''ר יהודה סילמןשליט''א,  הג''ר שריאל רוזנברגידי חברי בית הדין 

לבירור כל הנושאים שקשורים לדיני טהרת הכהנים, בירורי הלכה )חזקת טהרה, 

איכא לברורי(, בירור המציאות )טיסות, דרכים, צמיד פתיל(, בשיתוף מומחים 



 

 נדעמ'  -אספקלריא 

 

פקס  03/6188264רים שמתעסקים בנושאים אלו הרבה שנים. טלפון בכי

03/5782221. 

כעת פורסם על ידי בית הדין, בתאריך יום ראשון יח אייר תשע''ז מכתב  לונדון:

שעל ידי התאחדות קהילות החרדים  רבני וועד משמרת הכהניםהפונה אל 

והג''ר פלטיאל ין, שליט''א חבר בית הד הג''ר א''ד דונרבלונדון, לאור מכתב 

שליט''א; ולכן אסור לכהנים לעלות לטיסות העוברות מעל בית  הכהן שווארץ

החיים בודאפעסט, ועליהם להמריא מנמל תעופה אחר במדינה. על העסקנים 

לדרוש מהשלטונות להזיז את תוואי הטיסה, שלא יכשלו הכהנים, כמבואר 

  .)חלק יג סימן צא( להורות נתן בשו''ת

 עוליםדינים ה

, , ממנהממנה  חמורחמור  ואףואף  קברותקברות  ביתבית  מעלמעל  ודאיתודאית  כטיסהכטיסה  דינודינו  במטוסבמטוס  הנמצאהנמצא  קבורהקבורה  ארוןארון

  ישיש  האםהאם  לבררלברר  הכהןהכהן  עלעל  ומוטלומוטל, , זוזו  לטיסהלטיסה  לעלותלעלות  לכהןלכהן  שאסורשאסור  הפוסקיםהפוסקים  והכרעתוהכרעת

  עליהםעליהם  ללמדללמד  מקוםמקום  ישיש, , בדברבדבר  שמקיליםשמקילים  נוסעיםנוסעים  אותםאותם  מקוםמקום  מכלמכל. . במטוסבמטוס  מתמת

  ..זכותזכות

  קרטוןקרטון  ואריזתואריזת, , במידהבמידה  באבאהה  כליכלי  בדמותבדמות  לכהניםלכהנים  פתרוןפתרון  מציעיםמציעים  עלעל--אלאל  בחברתבחברת

  הדורהדור  מגדולימגדולי  והרבהוהרבה, , אלואלו  היתריםהיתרים  עלעל  מפקפקיםמפקפקים  רביםרבים. . למעלהלמעלה  אויראויר  טפחטפח  בהבה  שיששיש

  ..והמטוסיםוהמטוסים  החוליםהחולים  בתיבתי  בשבילבשביל  המוצעהמוצע  פתרוןפתרון  אתאת  לקבללקבל  הסכימוהסכימו  לאלא

  והאיסורוהאיסור, , ומסייעומסייע' ' עורעור  לפנילפני''  באיסורבאיסור  עוברעובר  למטוסלמטוס  מתמת  המעלההמעלה  האםהאם  לדוןלדון  ישיש

, , מתמת  כאןכאן  ישיש  האםהאם  ביררוביררו  לאלאשש  במהבמה  הכהניםהכהנים  שלשל  עוןעון  הויהוי  דלמאדלמא  אואו, , כהןכהן  לטמאלטמא

  ..גויגוי  שליחשליח  ידיידי  עלעל  עורעור  לפנילפני  כללכלל  שייךשייך  לאלא  ואוליואולי, , תחילהתחילה  נכנסנכנס  מימי  תלויתלוי  ואוליואולי

  gmail.com@5047867 :לתגובות וקבלת גיליון מלא
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 נהעמ'  -אספקלריא 

 

 בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 "בשם אלקינו נדגול"!

ְגלוֹ  יש ַעל דַּ ל. אַּ ְשָראֵּ י יַּ ית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ְבנֵּ  )ב, ב( ְבֹאֹתת ְלבֵּ

ָיִין )שיר השירים ב, ד(,  ל ֵבית ה  ִני א  במדרש רבה בתחילת פרשתנו, מובא: ֱהִביא 

ל י ָיְרדו ִעםֹו כ"ב ְרָבבֹות ש  ר ִסינ  ל ה  ָקדֹוש ָברוְך הוא ע  ִמְגָלה ה  ְלָאִכים,  ְבָשָעה ש  מ 

ר מ ֱאמ  ב ֱאלֹ  ש  כ  ְלֵפי ִשְנָאן", ְוָהיו ֻכָלם ֲעשוִים דְ  יםקִ )תהלים סח, יח( "ר  ִים א  ָגִלים ִרֹבת 

ָראו אֹוָתן ִיְשרָ  ר )שיר השירים ה, י( "ָדגול ֵמְרָבָבה", ֵכיָון ש  מ ֱאמ  ֵהם ְדָגִלים, ש  ֵאל ש 

ִוים לִ  ֲעִשים ְדגָ ֲעשוִים ְדָגִלים ְדָגִלים, ִהְתִחילו ִמְתא  ְלו אי ָכְך ָאנו נ  ִלים ְדָגִלים, ָאְמרו ה 

ֲעשֹות ְדָגִלים, ח   ם ל  ִוית  ה ִמְתא  ָקדֹוש ָברוְך הוא מ  ם ה  ר ָלה  ֲאִניְכמֹוָתן וכו', ָאמ  ם ש   ֵייכ 

יָך", ִמ  ֵלא ה' ָכל ִמְשֲאלֹות  ם, שנאמר )תהלים כ, ו( "ְימ  ֵלא ִמְשֲאלֹוֵתיכ  ָיד הֹוִדיע  ְממ 

ִמְתא   ה ֵלְך ֲעֵשה אֹוָתם ְדָגִלים ְכמֹו ש  ר ְלמש  ָקדֹוש ָברוְך הוא וכו' ְוָאמ   וו.ה 

נמצא שבשעת המעמד הגדול והנורא של מתן תורה, בתוך מראה האש המופלא 

לא עלה בליבם של ישראל, אלא רק קנאה בדגלי המלאכים! שומה עלינו, אם כן, 

 יסודי את ענין הדגלים.לברר בירור 

 רק בשנה השניה חולקו ישראל לפי דגלים

הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל )בספרו אמת ליעקב( תמה מדוע המתין הקדוש 

 ברוך הוא מלסדר את הדגלים, שנה שלימה, ולא סדרם מיד בצאתם ממצרים?

ותירץ, שיש להתבונן, כי לכאורה ענין הדגלים עלול לגרום לפירוד לבבות, 

חלילה, כי לכל דגל יש צבע שונה, כצבע האבן של אותו שבט בחושן, וכן ציור 

שונה. נמצא שהדגלים מדגישים את ההבדל בין השבטים, ואת התכונה המיוחדת 

 של כל שבט.

 מאחדת את הכלל -מטרה אחת 

אלא, מכיון שלכולם מרכז אחד, הוא המשכן, וכולם חנו סביבו, אין זה גורם 

ן השבטים, אלא המיוחדות של כל שבט גורמת שכל אחד יעמוד לפירוד והבדלה בי

 על משמרתו, כשכולם מאוחדים סביב המשכן.



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

 –לראות. תפקיד העינים  –דבר דומה, מצאנו בתכונות גוף האדם, תפקיד האזנים 

לשמוע. וכי יעלה על הדעת שתהיה ביניהם מחלוקת כי לכל אחד תפקיד שונה? 

 תפקוד נכון ומלא של גוף האדם!ברור שלא! כי כולם מאוחדים ל

 היות וכולם מאוחדים למטרה אחת, אין חשש למחלוקת.  -כך גם האומה

 לב האומה –המשכן 

לכן כל זמן שלא הוקם המשכן ולא היה עדיין מרכז רוחני, לא יכלו ליצור פירוד 

והבדלה בין השבטים. רק אחר שהוקם המשכן אפשר לפצל את העם לפי דגלים 

 יגרום לפירוד ביניהם. באופן שזה לא

את זה ראו כלל ישראל אצל המלאכים. לכל מלאך תפקיד משלו. אין מלאך אחד 

עושה שתי שליחויות. ובכל זאת הם מאוחדים. מדוע? כי תפקיד כולם למלא ציווי 

 מלכם ולהשביע את רצונו.

כך גם אנחנו, איננו כעדר המוני סתם, אלא לכל אחד תפקיד משלו, אך כולנו 

למלא רצון מלכנו, כל אחד לפי תכונותיו  -עם אחד, אשר מטרתנו אחת חלק מ

 וכוחותיו ויכולותיו והתפקיד שייעד לו הבורא בעולם.

יהי רצון שנשכיל להכיר את כוחותינו ותכונותינו, ולנצלם בצורה הנכונה, ולהגיע 

  בהכנה הראויה ליום הגדול של קבלת תורתנו הקדושה!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comת: הרב ישראל חיים בלומנטל לתגובו
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 נזעמ'  -אספקלריא 

 

 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 תואר "נשיא"

ם ְּתכֶּ ְהיּו ְואַּ יש יַּ יש אַּ ה אַּ יש ַלַםטֶּ ית ֹראש אַּ  . )א, ד(הּוא ֲאֹבָתיו ְלבֵּ

ספר הפקודים, אנו רואים שלכל שבט היה "נשיא", ראש  -ך ספר במדבר לאור

לבית אבותיו הוא. יש לעיין, א' מדוע זה לא מצאנו לאחר מכן במשך הדורות 

שיהיה לכל שבט נשיא. ב' מה היה ענינו של הנשיא, מה היתה המטרה ובמה 

ים. ד' מה התבטאה הנשיאות. ג' האם היו הלכות או דינים מיוחדים שנהגו בנשיא

היה חסר במלכות משה )ואהרן( שהוצרכו לנשיאים, בפרט לאחר שמינו דיינים 

 שרי עשרות ומאות וכו'. 

 לברר זאת, שומה עלינו לבדוק את המקומות שבהם מצאנו ענינם והנהגתם.

-בפעם הראשונה בתורה נזכרו הנשיאים לגבי תרומת המשכן )שמות לה, כז א.

ְמִשִאם ֵהִביאו ן: וְ  כח(, ְוה  חש  ִםֻלִאים ָלֵאפֹוד ְול  ְבֵני ה  ם ְוֵאת א  ֹשה  ְבֵני ה  ת ֵאת א  א 

ִםים: ן  ת ה  ִםְשָחה ְוִלְקֹטר  ן ה  מ  ן ְלָמאֹור וְלש  ָשמ  ת ה  ם ְוא  ֹבש   ה 

 בפרשה דידן, נשיאים לשבטים לענין הפקודים. ב.

פוקדים על מלאכת בפרשה דידן, נשיאים בשבט הלוי, אולם נשיאי הלוי הם ה ג.

 המשכן המוטלת על כל משפחה ומשפחה, ולא לענין מנינם. 

יא וכו'(, שבחנוכת המשכן הקריבו הנשיאים נשיא ליום  להלן בפ' בהעלותך )ז, ד.

 נשיא ליום. 

 ב וכו'(, שנשלחו 'כל נשיא בהם'.  בשילוח מרגלים )להלן יג, ה.

לקה"ק והנה פרח מטה בעת מחלוקת קרח ועדתו, הכניסו הנשיאים מטות  ו.

 כא(.  אהרן )להלן יז,

יח -יז להנחיל את הארץ, היינו שהגורל והחלוקה תהיה גם על פיהם )להלן לד, ז.

 וכו'(. 
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כ( שמביא רש"י דברי חז"ל  ]ח. מצאנו לגבי הבאר "כרוה נדיבי עם" )כא,

 שהנשיאים כרו וחפרו שבילים עד שבטם. אולם לא נזכרו להדיא בקרא[.

מת המשכן ששם רק נזכר שהנשיאים הביאו וכו', ציווי שכך ינהגו ומלבד תרו

הנשיאים מופיע רק בספר במדבר, וזה צריך טעם, מדוע רק בספר זה מצאנו ענינים 

 מסוימים שנצטוו עליהם הנשיאים.

עוד צריך לברר, שבמרגלים נמנו נשיאים אחרים, ואח"כ בחלוקת הארץ נמנו 

 שינויים. נשיאים אחרים, וצריך טעם בפשר ה

 נשיא 

בראשונה שומה עלינו לברר שם "נשיא", ולהבין מדוע בריש ספר במדבר במנין 

ה  הפקודים נתכנו בשם "ראש לבית אב". כמו"כ בהמשך הפסוקים נאמר )א, טז( ֵאל 

ְלֵפי ִיְשָרֵאל ֵהם: שמענו עוד ב ּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵשי א  ' ענינים ְקרוֵאי ָהֵעָדה ְנִשיֵאי מ 

ב "נשיאי  , שהם קריאי העדה, ושהם ראשי אלפי ישראל. ]אולי מ"ש להלן ז,בהם

ישראל" הוא דרגה נוספת במעלתם, שאינם רק נשיאי המטות אלא הם נשיאי 

 ישראל בכללות, ויל"ע[.

והנה תואר מלך בתורה מכונה בשם נשיא, כגון "ונשיא בעמך לא תאור", או 

לגבי המלך. גם בנ"ך נזכר המלך  "אשר נשיא יחטא", שהם הלכות הנוגעות רק

יז ברש"י שם(. משמע שלשון נשיא  בלשון נשיא פעמים רבות )ועיין יחזקאל מה,

הוא תואר המלך, אלא לפי"ז צ"ב מדוע נזכר "שום תשיא עליך מלך" ולא נזכר 

לשון נשיאות. בפשטות, מאחר שמלך הוא מצד המלך שהוא מולך ועוצר בהם לכן 

ות נובעת מהעם, שהם מנשאים את האיש למעלתו. נקרא מלך, אולם הנשיא

כמו"כ הם מצווים לנשאו ולכבדו ושלא לבזותו, מטעם זה נקרא נשיא במקום 

 הקללה או החטא, להורות שאעפ"כ הוא מנושא ונשיא עליהם. 

ְלָעָזר עוד מצאנו בלשון נשיא, לשון 'ממונה', כמו )ג, ֵלִוי א  ן  לב( וְנִשיא ְנִשיֵאי ה  ב 

הֲ  ש: וכדפרש"י "ונשיא נשיאי הלוי א  ֹקד  ת ה  ר  ת ֹשְמֵרי ִמְשמ  ֹכֵהן ְסֻקד  ממונה  -ֹרן ה 

על כלם, ועל מה היא נשיאותו, פקודת שומרי משמרת הקודש, על ידו היה פקודת 
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כולם". משמע שהוא לשון 'נושא' היינו שהוא נושא בעול ובאחריות להנהיגם 

 כראוי. )וע' אבן עזרא שם(. 

ם העיון בדבר, נראה שאכן היו כמה וכמה דרגות בנשיאותם ותפקידם. שאמרו וע

טז( לגבי קרבנות הנשיאים: "ויקריבו נשיאי ישראל, שומע אני  חז"ל )במדב"ר יב,

שהיו הדיוטות ונתמנו, ת"ל ראשי בית אבותם. ולא ראשי בית אבות, אלא אף 

ני נשיאים, הם נשיאי נשיאי שבט, הה"ד )במדבר ז( הם נשיאי המטות נשיאים ב

המטות הם שהיו ממונים עליהם במצרים, )שמות ה( ויכו שטרי בני ישראל וגו'. 

הם העומדים על הפקודים על מנין הדגלים, כמה דתימא )במדבר א( ואתכם יהיו 

 איש איש למטה וגו'".

מבואר, שכבר במצרים היו נשיאים על העם, ולכן גם בתרומת המשכן, למרות 

ראשונה לצאתם ממצרים, ואילו פרשה דידן במנין הפקודים היא שהיה בשנה ה

כבר בשנה השנית לצאתם ממצרים, מכל מקום נקראו נשיאים משום שהיה כן 

ב( "אבל באמת יש להבין, דלפי הנראה  ד וע"ע ז, במצרים. וז"ש בהעמק דבר )א,

נדבת נעשו ונתמנו נשיאים ביום בוא דבר ה', והלא לא כן הדבר, שהרי כבר בעת 

המשכן, וכן בחנוכה היו המה הנשיאים. אלא צ"ל כמש"כ להלן ז' א', דהנשיאים 

היו מכבר בהסכמות השבט שהוא ראוי להיות להם לראש, וכאן הקב"ה הסכים על 

ידם, ומנה אותם בדבר ה'. וזהו כונת המקרא איש ראש לבית אבותיו הוא מכבר. 

ם עדת ישראל לא בחרו לראש המה יעמדו על הפקודים עפ"י ה'. ולמדנו מזה שג

מצד עשרו והנהגת המשרה בטוב לבד, כי אם מצד שהיו ג"כ מצוינים בתורה 

 ויראת ה' עד שראוים היו להיות ראשים ולעמוד לפני ה' בראש השבט".

 וכך גם ביאר המלבי"ם ויובאו דבריו להלן בס"ד.

שכל היה מנהגם  א'עפי"ז נראה שאכן היה בזה כמה וכמה דרגות ומעלות, 

משפחה ומשפחה יש להם ראש בית אב, והסכימו ביניהם ראשי בתי האב למנות 

מהם איש אחד שהוא יהיה ממונה על כל ראשי האבות, והיה זה כעין שרי אלפים 

ושרי מאות וכו', שהם מינו לעצמם ראשים עליהם להנהיגם ולכלכל עניניהם. 

לדבר בזמרי בן סלוא, מטעם זה נקראו ראשי בית אב, או נשיאי בית אב. דוגמא 
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ִשְמֹעִני, וביארו הראשונים שם שהיה נשיא לאח שנאמר )כה, ת יד( ְנִשיא ֵבית ָאב ל 

מחמשת משפחות השמעוני, אלא שצ"ע שחז"ל מבארים שהוא זמרי והוא 

שלומיאל, היינו שהיה נשיא השבט ממש, אלא ביאורו של דבר שאכן היה ראש 

חמשת בתי האב, ]ובזה היה דומה ממש משפחה, אלא שנתמנה להיות הראש ל

לכזבי בת צור, כי למדין היו חמשה מלכים, וצור נתמנה מלך עליהם. היינו 

 שהסכימו שהוא יהיה הראש לכל החמשה[.

ועיין כלי יקר שביאר שהוא היה השופט והעושה שלום בכל מחלוקת ביניהם, 

 ומצד עצמם רצו למנות עליהם ראשים. 

הקרבת הנשיאים, הנה לא היה זה תפקיד מאת ה', אלא לפי"ז נוכל לומר שגם ב

שמאחר שכל שבט ראוי להקריב, הנה על ידי נשיאיהם המה מקריבים ויש להם 

חלק בחנוכת המשכן. וכדברי חז"ל שבדין הוא שיטלו שכרם על מה שמסרו נפשם 

 עליהם במצרים. 

העם, ועיין כאן במנין הפקודים הסכים הקב"ה על ידם שהם יהיו הממונים על  ב'

במפרשים שביארו שהיה בזה כמה מעלות, כי אם היה משה בוחר בהם היו 

אומרים שלכך הם עושים מאמר משה. גם היה בזה תועלת משום שהם היו 

 בקיאים ביחוסם ובתולדות משפחתם וכיו"ב.

אולם כאן למדנו על מהותם, שלא היה זה רק שררה לענין מנין, אלא מאחר 

ס לא"י, והם מכינים את עצמם להכנס לארץ לרשת שעתה הגיע השלב להכנ

אותה, צורת הירושה היא, שיש מלחמה, ושמחלקים את הנחלות בכל שבט ושבט 

לפי משפחות ונפשות, וזה היה תפקיד הנשיאים בכל שבט ושבט. לכן רק בדור 

 המדבר היה משמעות לנשיאים, כי רק בצורת הליכתם וענינם היה לזה צורך. 

ְלֵפי ִיְש ז"ש הכתוב )טז ּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵשי א  ה ְקרוֵאי ָהֵעָדה ְנִשיֵאי מ  ָרֵאל ֵהם: ( ֵאל 

וכפירוש המלבי"ם "באר הטעם מה שבחר באנשים האלה, שזה: ]א[ מפני שהיו 

היו עפ"י מלך קריאי העדה, ר"ל ראשי סנהדראות, שבדברים גדולים היה צריך שי

והנביא, ואהרן הכ"ג, והנשיאים היו ראשי והיה משה המלך  ,ןונביא וכ"ג וסנהדרי

סנהדרין, כי סתם עדה הוא כשהסנהדרין בראשם. ]ב[ מצד שהם נשיאי מטות 
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אבותם והם היו מזומנים לחלק את הארץ לפי מספר אנשי השבט ]כנ"ל פסוק ד'[. 

]ג[ מצד שהם ראשי אלפי ישראל והיו צריכים לסדר צבא המלחמה כא' תחת שר 

סוק ג'[". היינו, שהם קרואי העדה, שהם הנקראים לכל דבר האלף שלו ]כנ"ל פ

שצריך עדה, היינו סנהדרין. והם ממונים על החלוקה ומטעם זה נתמנו לפקדם, 

והם הממונים על המלחמה ולכן היו צריכים לפקוד את אנשי הצבא. וכך היה עד 

 דרין הוא השופט והיוצא ללחום עבורהשבקשו עליהם מלך, שהשופט וראש הסנ

 העם מיד שונאיהם. 

ועיין כלי יקר "וקרוב לומר שהוא דומה למה שכתבו המפרשים בפסוק )בראשית 

טז( דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל שלא היה מחניף לשבטו שנקראו עמו אלא  ,מט

היה דן אותם כאחד שבטי ישראל, כאחד מן שאר שבטים, כך נשיאים אלו היו 

השבט היה כאיש גבורתו לנהוג עליהם כשרים והיה כל אחד איש למטה, לכל 

נשיאותו ברמה, ולא זו לכל השבט הרחוקים קצת ממנו אלא אפילו היה ראש 

 לבית אבותיו הקרובים אליו ביותר גם להם היה לראש לנהוג נשיאות עליהם".

אולם עדיין צ"ע האם היו הלכות מיוחדות לגביהם, היינו לנהוג בהם כבוד או 

 ורד בהם. מלכות, ומה היה דין המ
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 עמידה בעת קריאת עשרת הדברות

בחג השבועות כידוע קוראים פרשת עשרת הדברות. יש מקומות שבעת  שאלה:

הדברות נוהגים לעמוד, ויש שנוהגים שלא לעמוד. מהו המנהג  קריאת עשרת

 הנכון?

בגמרא ברכות )יב א( אמרו, שבקשו חז"ל לקבוע אמירת עשרת הדברות  תשובה:

בבית הכנסת בכל יום, ולא קבעוה מפני תרעומת המינים. ופירש רש"י: כדי שלא 

הרי אין יאמרו המינים לעמי הארץ שאין שאר התורה אמת, וההוכחה לכך, ש

קוראים בכל יום אלא עשרת הדברות שאמר הקדוש ברוך הוא ושמענו מפיו בסיני. 

וכן הוא בירושלמי )ברכות פ"א ה"ה(: "מפני טענת המינים שלא יהיו אומרים אלו 

 לבדן ניתנו למשה בסיני". 

ובשו"ת הרשב"א )ח"א סימן קפד(, נשאל מהו לומר עשרת הדברות בשחר בבית 

ם שרוצים להנהיג כן בציבור, וכתב שאסור לעשות כן, שכבר הכנסת, שיש אנשי

 ביטלוה מפני תרעומת המינים כדאיתא בברכות )יב.(.

ובטור )או"ח סי' א( כתב: "וטוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת 

הדברות", והקשה ע"ז מרן הבית יוסף שהרי אמרו בגמרא שביטלום מפני תרעומת 

וקא בציבור יש למנוע אמירת עשרת הדברות בכל המינים? ותירץ שיש לומר שד

יום מפני תרעומת המינים, אבל ביחיד שאומר את זה לעצמו אין בזה משום 

תרעומת המינים אם כי אין חובה, מכל מקום טוב לאומרם, כדי לזכור מעמד הר 

 סיני בכל יום.
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ולפי זה נראה שאין ראוי לעשות בציבור עדיפות כל שהיא לפרשת עשרת 

הרפורמים -ות יותר משאר קריאת התורה, כדי שלא לתת פתחון פה למינים )הדבר

והקונסרבטיבים בימינו, שאינם מאמינים בכל התורה(, ולכן אין עומדים בשעת 

קריאת עשרת הדברות. ולכן אין משנים, כדי שלא יפתו את עמי הארץ 

 והמסורתיים. 

לק מהאשכנזים אנחנו הספרדים נוהגים תמיד לשבת בעת קריאת התורה. ח

נוהגים לעמוד. ואם ירצו לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות, זה יראה כאילו רק 

זה ניתן ח"ו בסיני ושאר התורה לא. ולכן צריך להזהר ולא לעמוד בעשרת 

 הדברות.

שנה )בשנת תרצ"ד( יצא לאור קובץ תשובות הרמב"ם שהיו  80-לפני למעלה מ

ו( נשאל הרמב"ם אודות מה שהורה חכם יד, ושם )מהדורת פריימן, סימן מ-כתב

אחד שכל איש אשר יעמוד בעת קריאת עשרת הדברות ראוי לגעור בו, לפי 

שמעשה זה מדרכי המינים הוא, שאומרים שיש יתרון לעשרת הדברות על שאר 

פרשיות התורה, וכל דבר שיש למינים פתחון פה עליו חוץ מדעת רבותינו ז"ל, 

יהם, וכמו שאמרו בגמ' )יומא ב ע"א( 'מטמאים היו ראוי לנו לפרסם המחלוקת על

את הכהן השורף את הפרה, להוציא מלבן של צדוקים', וחכם אחד נחלק עליו 

והביא ראיה מאנשי בבל שהיו נוהגים לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות, וחזר 

והשיב החכם הראשון שאין שום ראיה ממנהג בבל, ששורש המנהג הזה היה מפני 

מתיבתא לעלות לתורה ולקרות עשרת הדברות והקהל -נים את הראששהיו מזמי

היו עומדים לכבודו, והרואים את מנהגם נשתבשו וחשבו שמה שעומדים הוא 

 מפני קריאת עשרת הדברות.

והשיב הרמב"ם שהוראת החכם הראשון היא הנכונה וראיותיו כולן אמיתיות, 

, ראוי למונעם מזה, ושבכל מקום שמנהגם לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות

בהיות שיהיה מגיע מזה הפסד אמונתינו, שיבואו לחשוב ולהאמין שיש יתרון 

לעשרת הדברות על שאר התורה, וזה דבר קשה עד מאד, שהאומר 'אין תורה מן 

השמים' אין לו חלק לעולם הבא, כמבואר במשנה )סנהדרין דף צ(, ואין הבדל בין 
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מכחיש פסוק אחד מן התורה וכמבואר מי שמכחיש את התורה בכללה לבין ה

בגמ' )שם דף צט( שהאומר 'כל התורה מן השמים חוץ מפסוק זה שמשה מפי 

עצמו אמרו' אין לו חלק לעולם הבא, ולכן ראוי לסתום כל הפתחים המביאים 

 לאמונה רעה זו, ולכן ביטלו קריאת עשרת הדברות בכל יום מפני תרעומת המינים. 

אנשי בבל נוהגים לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות, ומה שטען החכם האחר ש

אין טענה זו כלום, לפי שאם נראה אנשים בריאים וחולים, לא נחלה אנחנו את 

הבריאים כדי שיהיו שוים לחולים, אלא נשתדל להברות את החולים להשוותם 

 לבריאים. עכ"ד הרמב"ם.

"ש( בשו"ת אהלי תלמידו של מרן הבית יוסף, הגאון רבי יעקב קאסטרו )המהריק

יעקב )סי' לג( מעתיק את תשובת הרמב"ם וכתב שיש להורות להמשיך לשבת 

 עשרת הדברות.

ואמנם הגאון רבי אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל )היה חבר ביה"ד הגדול, והיה 

ידיד נפש של מרן זצ"ל( בשו"ת ציץ אליעזר )חי"ז סי' כו( הביא תשובת הרמב"ם, 

תוקף, כי מצאו אותה באיזו גניזה אחרי מאות שנים,  וכתב שאין לתשובה זו כל

שנה בשו"ת אהלי יעקב הנ"ל, אפילו הכי  450ואמנם חלק מן התשובה נזכר לפני 

איש שלא סמך על כת"י. וכן -יד, והביא סייעתא גם מהחזון-אין לסמוך על כתבי

שעה הג"ר יצחק חזן בשו"ת יחוה דעת )ח"ג סי' יב( מביא שמנהג מרוקו שעומדים ב

 שקוראים עשרת הדברות.

אבל במחילה מכבודם של גאונים אלו, לא צדקו בזה, ואיך אפשר להטיל ספק 

בתשובות הרמב"ם אלו, אחרי שהרבה מן האחרונים מסתמכים על כך. מרן 

החיד"א בשו"ת חיים שאל )סי' נו( מסתמך על הרמב"ם הלכה למעשה לענין 

ת יוסף היה רואה דברי הרמב"ם לא מגורים מעל בית הכנסת, וכתב אילו מרן הבי

היה פוסק )סי' קנ"א סי"ב( לאיסור. וכן בעיקרי הד"ט )סי' כו אות ל( מסתמך על 

תשובת הרמב"ם, וכן בספר סמיכה לחיים )להגר"ח פלאג'י, חיו"ד סי' ד(, וכן 

שנה,  250בשו"ת קול אליהו )להגאון רבי אליהו ישראל זצ"ל, מגדולי הדור לפני 
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בירושלים, סי' ה(, ]וע"ע בשו"ת יביע אומר )ח"ו או"ח סי' כו( ובספר  ושימש כאב"ד

 עין יצחק )ח"ג עמ' תקנג( ובילקוט יוסף )סי' רסח הע' כא([.

ולכן העיקר להלכה שאין לעמוד בקריאת עשרת הדברות, בפרט אם יש תלמידי 

חכמים ואברכים שהם יושבים בעת הקריאה, ואם יבוא מישהו ויעמוד, הרי זה 

 הרא וחוצפה, מלבד הטעם של תרעומת המינים, ולכן יש להכריז שלא לעמוד.יו

מרן זצ"ל דיבר על כך רבות, וב"ה שדבריו נתקבלו ברוב העולם ואינם עומדים 

בקריאת עשרת הדברות. יש מקומות שעדיין מתעקשים לעמוד כי רואים בכך 

. וכבר כתב פגיעה ברבותיהם, אך אינו נכון. צריך לקבל את האמת ממי שאמרו

הר"ן )תשובות הר"ן סי' נט(, הריטב"א )פסחים נא. הו"ד בשו"ת הרדב"ז ח"ד סי' 

צד( בשם רבו הרא"ה, שו"ת הריב"ש )סי' שלד וסי' ש"צ ועוד( שגדול בדורו בידו 

 לשנות מנהגים, שיהיו לפי כולי עלמא, ]וע"ע בספר עין יצחק )ח"ג עמ' קסט ועוד([.

נסת שהקהל שם עומדים בקריאת עשרת הדברות, ומכל מקום, המזדמן לבית הכ

ואינו יכול לשנות מנהגם, ולכאורה כיון שאמרו חז"ל )מסכת דרך ארץ רבה סוף 

פרק ז, וזוטא סוף פרק ה'( "לא יהיה אדם יושב בין העומדים, ולא עומד בין 

היושבים וכו', כללו של דבר אל ישנה אדם ממנהג הבריות", כיון שאפשר שיהיה 

יני ההמון כמזלזל ח"ו בקדושת קריאת עשרת הדברות, כי לא רבים יחכמו נראה בע

להבין אמרי קדוש הרמב"ם ז"ל, על כן יקדים לעמוד מתחילת הקריאה של העולה, 

 ואז ניכר שאינו עומד בשביל עשרת הדברות. 

ומה טוב אם יוכל להסביר להם ולשכנעם שלא לעמוד, שכך מבואר בתשובת 

רעומת המינים, ושב ואל תעשה עדיף, ומה בכך אם ישבו, הרמב"ם והחשש מפני ת

 ואדרבה אם יעמדו לדעת הרמב"ם ועוד יש בזה איסור.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק 

 gmail.com@8033050קורלנסקי. לתגובות: 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת הלמנ, מחנך

 מכשירי מצוה

ימי העומר, ימי ציפייה לקבלת התורה, כעבד ישאף צל, באים לשיאם. נערכים 

מה  כלהיא יסוד התורה. לעשות  ַהַקָבָלה, כי נעשה ונשמעלחדש את הכרזת 

 התנאים, גם כשזה קשה.  בכלהמישורים, לפעול  בכלשנדרש, להשקיע 

. בכולםארוכה היא, וחובת התלמיד לעמוד רשימת המשימות בתלמוד תורה 

ההרגל לשמירת כללים וקיום מערכת, תורם לעיצוב אישיותו, ולהתפתחותו 

. 'שיעורי חול'השכלית והמוסרית. אחת המשימות בה מצויה הזנחה קמעא היא 

סולם העדיפויות, ואין כאן כוונה לערער על  בראשאמנם, אין שיעורים הללו 

הגו וכמסורת אבותיו. אך ברור כי על תלמיד להשקיע בכל היקפיהם, איש איש כמנ

 לימודיו, ועל הנהלת הת"ת לשוות חשיבות לכל שיעוריו.

ע"ש הציווי לפקוד את בנ"י בפרשיות  'חומש הפקודים'ספר במדבר קרויה 

. מקובל לפקוד, למנות ולחשב הפותחות ספר זה. למנות ולחשב. על כל ילד ללמוד

ון, ולא רק "כדי להבין סוגיות במסכת עירובין" כפי בכל התתי"ם ללמוד חשב

ששומעים לעתים. לומדים חשבון בשביל להיחשב 'אדם'. בלימוד פרשתנו, 

ח ה נדרשים התלמידים לחשב את עודפי הבכורים על הלויים, ו ִיק  ף ֵאת ֹמש  ס   כ 

ִסְדיֹום ל ָהֹעְדִפים ֵמֵאת ה  ְלִוִים ְסדוֵיי ע  ת.ה  ָכס   ... א   ֵמאֹות וְשֹלש ְוִשִשים ֲחִמָשה ףה 

ף, ל  ל ָוא  ק  ש. עלינו ללמד את הילדים  ְבש  ֹקד  מספר זה! מדובר  מהו ואיך כותביםה 

 כאן בהבנת פשט במקרא! 

. הרי 'אדם' צריך לכתוב הכתיבה, הדקדוק ויסודות התחבירכן הדבר בלימודי 

מ'חילול השם' הבא משיבושים תורה, עליו להישמר -כראוי, וביותר בהיותו בן

למשה רבינו רשימות  כתבובפרשתנו מלמד כי בנ"י  הרמב"ןלשוניים ושפה עילגת. 
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של בני משפחותיהם, למסור את מניינם ואף שיתפלל עליהם. וכי היאך יערוך אדם 

 אחד מחשובי הרבניםאת שמותיו לזיכרון? שח לי  -המתקשה בכתיבה תמה  -

למלמד שלימדו בילדותו, שהתעקש שישקיע בשיפור  שליט"א שהוא 'מכיר טובה'

 ידו! המלמד לא ויתר לו, למרות הצטיינותו בלימודים, והוא זכור לטוב.-כתב

לבנים ולתלמידים את נחיצות לימודים אלה, ואף להראותם כי  להסבירמחובתנו 

זי"ע )מכתב ו'  רבינו עקיבא איגראנו מחשיבים את השקעתם. באגרת שכתב 

, 'היום רוב'ביו( לאחר שמרחיב בחובה ללמד בנינו להגות בתורה באוסף מכת

מלאכת הכתיבה מוסיף "ויפה תורה עם דרך ארץ, ללמד אותם שעה ושתים ביום 

הג"ר , כאשר אנחנו מרגילים לבנינו". מסופר שחבר מחנכים עלו לבית והחשבון

דברים בתוך ה זי"ע, לשמוע מפיו דבר ה'. אחד הנוכחים הזכיר שמואל וואזנר

'לימודי חול'. שאל הרב 'מהם לימודים הללו?' השיבוהו שלומדים חשבון, לשון, 

הם? הללו חול וביה "וכי הללו לימודי -דקדוק, כתיב וכו'. השיב הרב מיניה

בעל ה'פלא המוכרחים להצלחה בתורה"! וכך כתב  'מכשירי מצוה'שיעורים ב

וזו מצות האב על הבן ללמדו )ערך כתיבה( "ענין הכתיבה מה רב טוָבה,  יועץ'

מלאכת הכתיבה, בלעדה לא ירים איש את ידו, לא במילי דשמיא ולא במילי 

על מתכונתה, תכסהו  דעלמא, ואשר לא שת לבו ואינו יודע מלאכת הכתיבה

 אין לו לחוש על 'איבוד זמן' לענין זה".  אף למי שתורתו אומנותובושה וכלימה... 

, קורות חיים בכתב ידממועמדים להוראה לשלוח שמעתי ממנהל חינוכי שדורש 

לא למטרה גרפולוגית, אלא לוודא שלאברך כתב קריא ומסודר, כי בימינו...! איננו 

מעוניינים להעסיק מלמד שמדלג קטעים ברש"י בעלי נגיעה קלה בדקדוק, לא 

מתוך מנהג, אלא מתוך בורות. כן הדבר בהבנת חלוקת השבי והמלקוח בפר' 

לבין ִאָשה,  החישוב שאברהם אבינו נולד בשנת דור ההפלגה, מה בין ִאָשהמטות, 

 כשהיא מלעיל או מלרע.  ְוָאַהְבּתָ ולהבין משמעות תיבת 

אל לנו, כהורים ומחנכים, להעביר מסר, ולו ברמז, כי שיעורים הללו אינם 

ש. חשובים! תלמיד המקל ראש בשיעורי אחה"צ, עלול לזלזל אף בלימודי הקוד

)ולא רק ָהֵאם...( להתעניין אצל המלמדים של 'מכשירי מצוה'  להוריםחשוב 
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 המנהליםאודות השקעת בניהם והנהגתם, כמו שמשוחחים עם מחנכי הקודש. על 

לכבד את עמיתיהם 'המורים', כי עבודת הקודש  המחנכיםלהיות מעורבים, ועל 

 אף עליהם, יחד מעמידים את קומת צורבא מרבנן.

 חבר -מרצה  -מנהל  -בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך בהצלחה 

123ymm@gmail.com  
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 חידות

/ הרב  שאלות לחידודא בפרשת השבוע –חדוותא 

 וליל י"רש לקוטי ס"מח -בנימין צבי יהודה לוי 

 פ"הגש על משוררים

 שאלות בפרשת במדבר 

ם מתפרשת כפירושה איזו לשון מוזכרת בפרשתינו כמה פעמים, ואחת מתוכ .א

 במגילת אסתר ?

 היכן נמנו הנקבות )רש"י(? .ב

 כמה פעמים נמנו דור יוצאי מצרים?  .ג

 (?3אילו לשונות בפרשתינו משמעותן "כיסוי" ) .ד

 אלו שנים מכלי המשכן נקראו באותו השם?  .ה

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 ות ל'חדוותא' בהרתשוב

 ?המגילה קריאת לדיני דומה בפרשה דין איזה .א

, שנא' נון בן יהושע מימות חומה בעיר המוקפתומה, שחל דין בית מושב עיר ח

ב ֵבית ִיְמֹכר ִכי )כה, כט( ְוִאיש  המוקפת עיר בתוך בית י"ופירש וכו', חֹוָמה ִעיר מֹוש 

 .(:א, ד פרשתא שם) נון בן יהושע מימות חומה

 קורין נון בן יהושע מימות חומה המוקפין כרכין ב.( וכמו"כ אמרו חז"ל )מגילה

 בימי הדבר תלו ולמה ו ובטעם הדבר כתב הרמב"ם )הל' מגילה פ"א ה"א(''בט

 כבני קוראין שיהיו כדי. הזמן באותו חרבה שהיתה י''לא כבוד לחלוק כדי יהושע
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 הואיל חרבין עתה שהן פי על אף חומה המוקפין כרכין הן כאילו ויחשבו שושן

 זה. בנס ישראל ארץל זכרון ויהיה ו''בט קורין יהושע בימי מוקפין והיו

וביאר בתוס' )שם  )לב:(, )ודין זה נאמר גם לעניין שילוח מצורעים כמבואר בערכין

 למחנה חוץ דגמרינן יצחק רבינו הרב "ואומר וז"ל,' פי חומה( ערי ד"ה וקדשו

 שם) חומה, עיר מושב בית דכתיב ממושב (יג ויקרא) במצורע ביה דכתיב מושבו

 וכו'( "(כה

 ?למעלה עשאה כאילו ז"בעוה אותה העושה רשתינובפ פעולה איזו .ב

י ֲעָבִדים ִיְשָרֵאל ְבֵני ִלי ִכי )כה, נה( ר ֵהם ֲעָבד  ץ אֹוָתם הֹוֵצאִתי ֲאש  ר   ֲאִני ִמְצָרִים ֵמא 

ם ד )וי"ג  משעבדן כאלו, מלמטה המשעבדן כל. אלקיכם' ה אני י"ופירש :ֱאֹלֵקיכ 

פ"ט, ה(, ושם הלשון "מלמד שכל , ע"כ. ומקורו בתו"כ )( מלמעלה"משעבד"

למעלה". ובמלבי"ם שם ביאר משתעבד המשתעבד בהם למטה מעלין עליו כאילו 

 " וכו'. וצ"ב.והם חלקי וקניני ושכינה דבקה בהם למטהבזה"ל "שאני ד' אלקיכם, 

 את מקיפין יום ויתבאר עפי"ד התוס' בסוכה שביאר בדברי חז"ל )סוכה מה:( בכל

 יהודה' ר נא, הצליחה' ה אנא נא הושיעה' ה אנא מריםואו אחת פעם המזבח

 באיכה דדרשינן והו( וכו', ע"כ. שביאר שם )תוד"ה אני נא הושיעה והו אני אומר

 הגולה, בתוך ואני (א, א) ביחזקאל דכתיב )פתיחתא דחכימי אות לד( קרא רבתי

 ינווהי ,בעצמו הוא כביכול בזיקים, אסור והוא (א, מ)בירמיה  דכתיב וקרא

 ע"כ. לעצמו. שיושיע הושענא,

 על נאמר נבוכדנצר ידי תחת ונשתעבדו בגלות ישראל שיצאו שבשעה והיינו,

 הקב"ה שכביכול הגולה", בתוך "ואני וכן בזיקים" אסור "והוא כביכול הקב"ה

 למטה המשעבדם שכל כאן, רש"י דברי יתבארו וכה"ג האומות. ידי תחת נשתעבד

 למעלה. בעצמו ב"הלהק כביכול משעבד כאילו

 ידם כשתמוט עמך", ידו ומטה אחיך ימוך "וכי ('ואמרו חז"ל )תנחומא בהר אות א

, מג ישעיה) בבלה שלחתי למענכם: שנאמר, עמהם שכינה כביכול, נבוכדנצר לפני

 -עמך" וחי ותושב "גר מה, אלא יאבדו, שלא בדין עמהן תפש -בו" "והחזקת ,(יד
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 "וחי -אבודין  הן הרי תחנם לא אם, בבבל ושביםות גרים נעשין שהן פי על אף

 עמך, וכו', ע"כ.

ולכן אנו אומרים כן בכל יום מימי חג הסוכות, בפיוט המתחיל "כהושעת אלים 

ְעתָ  ָמה בלוד עמך", שמיוסד כולו על עניין "עימו אנוכי בצרה", ונאמר שם "ְכהֹוש   כ 

ת ר  ע ְמשֹור  ָּוַשע תְמֻצי נ   ְלגֹוָחה. ו יֹוש  " והיינו שכביכול ד' נושע ביחד עם כלל ַויַּ

ְעָת  ישראל, וכן ר "ְכהֹוש  ֲאמ  ם ְוהֹוֵצאִתי מ  ְתכ  י ָנקוב. א  אתַּ ם ְוהּוצֵּ ְּתכֶּ " והיינו אַּ

 שהקב"ה יצא ממצרים עימנו, וכן ע"ז הדרך.

ְעָת  ים ָיָדםבְ  ַחמּון ֲעָבִדים, ִמֵבית ז ִכים )אמנם במה שאומרים שם "ְכהֹוש  ידַּ " ַמֲעבַּ

 שלכאו' הביאור ג"כ שכביכול ד' בעצמו נשתעבד במצרים יש שאין גורסין כן.(

 ?ועשירות עניות גורם בפרשתינו דבר איזה .ג

ההתחברות עם עכו"ם והלמידה ממעשיו גורמת עניות, ואילו עכו"ם המתחבר 

 עם ישראל )שמקבל על עצמו להיות גר תושב( נגרמת לו עשירות.

ִניג ְוִכי מז( שנא' )כה, ר ִעםוֹ  ָאִחיךָ  וָמךְ  ִעָםךְ  ְותֹוָשב ֵגר י ד ת  תֹוָשב וכו'  ְלֵגר ְוִנְמכ 

 אחיך ומך: עמך דבוקו, שיעשיר לו גרם מי. עמך ותושב גר יד תשיג ופירש"י וכי

 : ממעשיו שלמד ידי על, עמו דבוקו, שימוך לו גרם מי. עמו

 ?כרוממ במקח ישראל להקדים שיש מנין .ד

ךָ  ִמְמָכר ִתְמְכרו ְוִכי שהעה"פ )כה, יד( ֲעִמית  ךָ  ִמי ד ָקֹנה אוֹ  ל   ועוד י"פירש וכו' ֲעִמית 

 ממכר תמכרו וכי לומר תלמוד, חברך לישראל מכור מוכר כשאתה מנין, דרשה יש

 קנה או לומר תלמוד, חברך מישראל קנה, לקנות באת שאם ומנין, מכור, לעמיתך

 : עמיתך מיד

 נאסר, מוקשה דבר שיפרש למי מבטיחים האמוראים שהיו דבר האיז .ה

 ? בפרשתינו

ר ִעָםךְ  ָאִחיךָ  ָימוךְ  ְוִכי )לט( ֲעֹבד ֹלא ָלךְ  ְוִנְמכ  ת בוֹ  ת  ד ֲעֹבד   של עבודה י"ופירש: ָעב 

 לו ינעול ולא, המרחץ לבית אחריו כליו יוליך שלא, כעבד בה ניכר שיהא גנאי

 :מנעליו
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 בג בג דבן אליבא בבקר לי דמתרגם מאן יוחנן ר''א )עירובין כז:(ומצינו בחז"ל 

 דמתרגם מאן יוחנן ר''דא )סב:( וכן בסנהדרין מסותא לבי אבתריה מאניה מובילנא

  מסותא. לבי בתריה מאניה מובילנא תנא דחד אליבא חבית לי

* 

 תשובות ל'חדוותא' בחוקותי 

 טעה בפרשתינו דבר ובאיזה? יהודה ממלכי מלך בו שנענש עונש נרמז היכן .א

 ?יהודה מלך יאשיהו

ם ְוֵהֵבאִתי שנא' )כו, כה(שנענש צדקיה מלך יהודה שסימו את עיניו,  .1  ֲעֵליכ 

ב רֶּ ת חֶּ מֶּ ית ְנַקם ֹנקֶּ  שאר כדרך, בברית שאינו נקם ויש. ברית נקם י"ופירש ְברַּ

 .צדקיהו של עיניו סמוי וזהו, נקמות

, בברית שאינו ונקם בברית נקם חייא רבי יתנ ומקורו בויקרא רבה )פרשה ו, ה(

 עינים סמוי זה אמר יוחנן רבי בשם אחא ורבי עזריה רבי, בברית שאינו נקם איזה

 אם אני חי יםקאל' ה אמר כה(: יט, יז יחזקאל) שנאמר, יהודה מלך עיני את שסמו

 אשר ובריתי. לנבוכדנצר שנשבע שבועה זו ,אלתי לא אם, בזה אשר אלתי לא

 וכו', ע"כ. והיינו שנענש על כך שעבר על השבועה .סיני הר של בריתי זה ,הפיר

 שנשבע בד', וזהו נקם שאינו בברית.

ִתישיאשיהו מלך יהודה טעה  .2 ָיה במה שנא' )כו, ו( ְוִהְשב  ץ ִמן ָרָעה ח   ָהָאר 

ב ר  ֲעֹבר ֹלא ְוח  ם ת  ְרְצכ   אפילו אלא, למלחמה יבאו שלא לומר צריך אין י"ופירש: ְבא 

 .(:ג, ב פרק כ"ת) למדינה ממדינה ארצכם דרך לעבור

 לו שהיה מפני יאשיהו נענש מה מפני יוחנן רבי אמר ואמרו חז"ל תענית כב:

 מאי בארצכם, תעבור לא וחרב כו, ו( )ויקרא דרש מאי נמלך, ולא בירמיהו לימלך

 של אפילו אלא בארץ, שלום ונתתי והכתיב שלום, של שאינה חרב אילימא חרב

 יפה. דומה דורו שאין יודע אינו והוא שלום

ב ֹיאַבד ד' ְנֻאם ַההּוא ַביֹום ְוָהָיה ד, ט( ונתבאר ד"ז ברש"י עה"פ )ירמיה ךְ  לֵּ לֶּ  ַהםֶּ

ב ים ְולֵּ ים ְוָנַשםּו ַהָשרַּ ים ַהֹכֲהנַּ יאַּ ְתָמהּו ְוַהְמבַּ  יתמהו יאשיהו של ביומו י''ופירש: יַּ
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 ם''עכו את לבער כשבא יפה, חוזר דורו שאין יודעין אין והם כך כל בו עלתה למה

 וחציה זה בדלת חציה דלתותיהן על ם''עכו צורת חוקקין עושין הדור ליצני היו מה

  :מתחברת והיא סוגרה משם וכשהלך נכרת היתה לא פותחו כשהיה זה בדלת

 ?ישראל מלך לירבעם הובטח בפרשתינו ברכה איזו כעין .ב

ְכִת  )כו, יב( ל  ם יְוִהְתה  ם ְוָהִייִתי ְבתֹוְככ  ם ֵלאֹלִקים ָלכ  ת   י"ופירש: ְלָעם ִלי ִתְהיו ְוא 

, ממני מזדעזעים תהיו ולא ,מכם כאחד עדן בגן עמכם אטייל. בתוככם והתהלכתי

 : יםלאלק לכם והייתי לומר תלמוד, ממני תיראו לא יכול

 א הרעה )מלכים מדרכו ירבעם שב לא הזה הדבר אחר קב.( ואמרו חז"ל )סנהדרין

 חזור לו ואמר בבגדו לירבעם ה''הקב שתפשו אחר אבא' ר אמר אחר, מאי יג, לג(

 לא הכי אי בראש ישי בן בראש מי לו אמר עדן בגן נטייל ישי ובן ואתה ואני בך

 בעינא וכו'.

 ?האומות ממלכי מלך( י"ברש) הוזכר היכן .ג

ֲעשו ְוֹלא ִלי ִתְשְמעו ֹלא ְוִאם )כו, יד( ִםְצֹות ָכל ֵאת ת  ה ה   ומה י"רש וכתב: ָהֵאל 

 בנמרוד וכן, בו למרוד ומתכוין רבונו את המכיר זה אלא לי אין, לי לומר תלמוד

 סדום באנשי וכן, בו למרוד ומתכוין שמכירו.(, ט, י בראשית' )ה לפני ציד גבור

 יחבו. למרוד ומתכוונים רבונם את מכירים.(, יג, יג שם) מאד' לה וחטאים רעים

 

                                                
 .תעשו ולא ובהמשך הפסוק וכו'. ,בתורה עמלים להיות .תשמעו לא ואםוצ"ב, שרש"י מפרש בתחילת הפסוק  יח

, למד מזו )לאזו חמורה  עבירות, ע"כ, ובפסוקים הבאים הולך ומונה ז' עבירות שתי הרי, תעשו לא, תלמדו משלא

בעיקר(, ונכנסה  כופר, במצות כופר, האחרים את מונע, החכמים את שונא, העושים באחרים מואס, עשה ולא

 המרידה הזו בין לא למד לבין לא עשה, וקשה, שלכאורה היא חמורה מכולם.

הר"ן )נדרים  שביאר תחילה בתורה ברכו שלא רב אמר יהודה רב והנה ידוע הביאור בדברי חז"ל )שבת פה:( אמר

 היו שלא עליה לברך ראוי שיהא כ''כ בעיניהם חשובה התורה היתה שלא" יונה דרבינו סתרים פא.( בשם מגילת

וצ"ב מדוע חמור  ולשמה", בכונתה כלומר בה הלכו לא והיינו בברכתה מזלזלין היו כך ומתוך לשמה בה עוסקים

 כ"כ עניין זה.

 בהעמק ב"הנצי יהבית, ופי' כתיבת נפשי אנא נוטריקון אנכי יוחנן אמר' ר ונראה לבאר עפ"י מאמר חז"ל )שבת קה:(

 עצמי את שאני' אנכי' בתיבת שנרמז כלומר. כ"ע, התורה" עם להם נמסרתי בעצמי "שאני(, ג"י אות ו"קס) שאלה

לקיום ונתתי, ובזה מתבאר גם עניין הנישואין שיש בקבלת התורה, והמזלזל בתורה ומחשיבה רק כאמצעי  כתבתי

ובנישואין שלו עם כלל ישראל, דאם תאמר האשה לבעלה שהיא רוצה לקיים את כל מרידה בד'  המצוות היא בגדר

 חובותיה כלפיו בגדר הסכם שותפות אבל היא מכחישה את עצם הנישואין אין מרידה גדול מזו.

על ביטול מצוות תלמוד וא"כ מתבאר שעונש הגלות על שאינם עמלים בתורה ו"שלא ברכו בתורה תחילה אינו 

 תורה אלא על ביטול קשר הנישואין בין כלל ישראל להקב"ה.
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 בחג יום בכל הנאמרים בהושענות מוזכרת בפרשתינו הרמוזה הנהגה איזו .ד

 ?הסוכות

ף )כו, מא( ִרי ִעָםם ֵאֵלךְ  ֲאִני א  י ְבק  אתַּ בֵּ ץ ֹאָתם ְוהֵּ רֶּ ם ְבאֶּ יהֶּ  והבאתי י"ופירש ֹאְיבֵּ

 וגלינו הואיל אומרים יהיו שלא, לישראל טובה מדה זו. אביאם בעצמי אני. אתם

 את אני מעמיד אלא, מניחם איני אני, כמעשיהם נעשה אלילים דיעוב האומות בין

 יחזקאל' )וגו תהיה לא היו רוחכם על והעולה שנאמר, כנפי לתחת ומחזירן נביאי

 (:לג שם) ובחימה שפוכה אמלוך עליכם חזקה ביד לא אם' וגו אני חי(, לב, כ

 וכן, ישראל ללמכ להפרד יכול ה"הקב שאין הראשון, עניינים' ב לכאורה כאן ויש

 אמר( טז, ב פרשה רבה במדבר, )ביחזקאל האלו הפסוקים מן שדרשו ל"בחז מצאנו

 שבינו האהבה את ליטול העולם אומות כל יתכנסו אם', וכו נחמן בר שמואל רבי

 לכבות יוכלו לא רבים מים(: ז, ח השירים שיר) שנאמר, יכולין אינן ישראל לבין

 בעל' וכו, ממני להפריש שתבקשו, עמי לא שאתם פי על אף' וכו, האהבה את

 תהיה לא היו רוחכם על והעולה(: לב, כ יחזקאל) אומר הוא וכן, עמי תהיו כרחכם

 אני חי(: לג, כ יחזקאל) לכם עושה אני מה אלא', וגו כגוים נהיה אמרים אתם אשר

 הא, עליכם אמלוך שפוכה ובחמה נטויה ובזרוע חזקה ביד לא אם םאלקי' ה נאם

  .המקום לפני ישראל של חבתן תלמד

 יוחי בן ש''ר והשני, שהקב"ה יורד עמנו לגלות, כמאמר חז"ל )מגילה כט.( תניא

 עמהן שכינה שגלו מקום שבכל ה''הקב לפני ישראל חביבין כמה וראה בוא אומר

 , ע"כ.בבלה שלחתי למענכם מג, יד( )ישעיה שנאמר עמהן שכינה לבבל גלו' וכו

בהושענות בכל יום מימי החג )שהובאו לעיל בהר שאלה ב', ואנו אומרים זאת 

לֹות ְכהֹוַשְעּתָ עיי"ש( " ָלה ְקהַּ  .ֻשַלְחָּת" ְלַמֲעָנם ַרחּום. ָשַלְחּתָ  ָבבֶּ

 הביטוי מרומז והיכן"? יצאו ממך ומחריביך מהרסייך" בפרשה נרמז היכן .ה

 "?נחמה.. רבים צרת"

ם ְוָרדּושנא' )כו, יז(  .1 י ָבכֶּ ם ֹשְנאֵּ  מכם אלא שונאים מעמיד שאיני י"ופירש וכו'כֶּ

 מבקשים אינם ישראל על עומדים אלילים עובדי העולם שאומות שבשעה, ובכם

' וגו קדם ובני ועמלק מדין ועלה ישראל זרע אם והיה שנאמר, שבגלוי מה אלא
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 שאעמיד בשעה אבל(, ד שם) הארץ יבול את וישחיתו עליהם ויחנו(, ג, ו שופטים)

 אכלו ואשר אומר הוא וכן, שלכם המטמוניות אחר מחפשים הם ובכם מכם עליכם

 (:ג, ג מיכה' )וגו הפשיטו מעליהם ועורם עמי שאר

ם שנא' )כו, לג( .2 ְתכ  ה ְוא  גֹוִים ֱאָזר   שבני שבשעה, קשה מדה זו י"וכו', ופירש ב 

 אדםכ, כבמזרה נזרו וישראל ,ומתנחמין זה את זה רואים אחד למקום גולים מדינה

  בחבירתה. דבוקה מהן אחת ואין בנפה שעורים הזורה
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 סיפור

 סיפור / הרב חנוך חיים וינשטוק

 "כלי קודש" אינו מתלוצץ

יש זריזות ויש זריזות. כשמדברים על זריזות מתכוונים בוודאי על מהירות 

ויעילות, אבל בגבולות הנתפסים. איש לא מעלה על הדעת מהירות שכמעט לא 

והדבר היחיד שמעיד שהדבר נעשה ]המציאות העובדתית[ כשרואים  נראית לעין.

את התוצאות בפועל. את זה כבר מסווגים לתחום הבלתי מושג. בו כבר חשים 

 כלא שייכים אליו. 

דומה שלתחום זה השתייך השוחט והמוהל ר' יוסל לבקוביץ הפרשבורגאי. 

יוחדות מצליחנית( שנקרא בפי הבריות יוסול פיפאק )המילה "פיפאק" מציינת מ

סכין ממורטת  ,היו מדמיינים "יוסל" השםאת ברחבי פרשבורג כשהיו מזכירים 

 כמעט בלתי נראית, שמתיזה כל דבר שנקלע אליה. 

נחלקו הבריות בנושא זה. היו שטענו אין מלאכת שמיים טובה יותר ממהירות, 

דבר והא ראיה שאחד הפגמים הגדולים בשחיטה היא "שהיה" בעת השחיטה. 

 שמביא לכך שהשחיטה היא פסולה. א"כ מהירות זו רק ברכה שרויה בה. 

מנגד, היו אחרים שטענו בלהט שמהירות זו פוסחת על בדיקה לעומק של צומת 

 הגידים, ומי יודע אם לא יצא שכרו בהפסדו. 

אבל בדבר אחד לא היה חולק, שיראת השמיים של ר' יוסל הייתה מכרזת עליו 

. כשהיה נעמד ר' יוסל לברך על השחיטה ועל כיסוי הדם, או בעת עבודת הקודש

על המילה. היה קודם ניגש ליטול את ידיו ומנגבן, נושא את עיניו לשמיים ומברך 

בריכוז רב ובאיטיות רבה את הברכה כשכל אבריו זה לזה נוקשים. ורק אח"כ נעמד 

 לעשות את מלאכת הקודש במהירות שכמעט לא נתפסת לעין.

אומנותו לפרנסה הייתה מלאכת הסכין כשוחט ומוהל. לא היו שווים למרות ש

אצלו. אם על שחיטה היה נוטל שכרו משלם ועומד על שלו, בגין אשת החייל 
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ועשרת צאצאיו שהיו מונחים כ"רחיים על צווארו". הרי שמילה הייתה אצלו 

ק בגלל מלאכת שמיים כפשוטו. רק במקרים נדירים היה נוטל שכר על כך. וכל זה ר

הוצאות הדרך הרבות, שכן, לא אחת נקרא היה למול בקצה השני של הונגריה, 

ומעולם לא אמר לאו אפילו אם דבר זה היה גורם להפסד ימי עבודה כשוחט. 

 תמיד היה רץ בשמחה לעשות את המצווה בלי לעשות חשבונות. 

רב ומשמים דאגו שמעולם לא הפסיד. לא אחת היה בעל הברית נותן לו שכר 

ודוחק בו בכוח שייטול. ופעמים רבות הגיעו תוך כדי, בקשות רבות מכפרי הסביבה 

לשחוט להם עופות או בקר והיו משלמים לו טבין ותקילין. וכך יצא שאפילו שר' 

 יוסל לא העלה את נושא הדמים לדיון, משמים כבר זימנו שלא יצא מופסד.

 ירקל השוחט מהכפר מאדא.יוצא מהכלל היה המקרה שאירע לו עם ר' פייבוש ט

את ר' פייבוש הכיר מבית המטבחיים האיזורי. לא אחת עבדו שניהם בצוותא, 

למרות שהיו שניהם שוחטים מומחים, עד שלא ידעו להבחין מי מהם רב חילו, 

 שונים היו במראם ובטבעם. 

יוסל היה גבה קומה רזה וטמיר, מהיר תנועה וחד מאד. וכל מעשה נעשה מיד 

מעט הוא בדיבורו, כשכל מילה שלו היא מדודה ובמקומה. פעמים יוצא ומהר. מ

הוא ידי חובתו ברמיזה קלושה, כשהוא מורה באצבעותיו, וכשאינו מובן דיו, 

מסתייע הוא בהנעת הראש או ברמיזת העין. ארשת פניו היא רצינית מאד. החיוך 

 כמעט אינו מוכר לו.

ית מהלכת, שלא פוסק מלדבר אפילו לעומתו, ר' פייבוש נמוך קומה ועגלגל כחב

בשעת שנתו. מרבה הוא לומר ווארטים ובדיחות, ותמיד בת שחוק על פניו. אין 

הוא חלילה וחס קל דעת בשחיטה, שהרי את מלאכת השמיים עושה הוא בקפידה, 

כשאינו פוסח על פרט אחד מתחומי ההלכה. אבל למרות הכל תמיד בדוחה דעתו, 

 א את רעהו הרציני שאף הוא יחייך.לא אחת להבי ויודע הוא
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שנים ואמון רב שורר בין השניים. עד שאמרו  10שותפים הם במלאכתם זה כבר 

הבריות שמעולם לא יצאה תקלה אחת מתחת ידם. אמנם רבים היו מקרי 

 ההטרפה, אבל אף אחת מהן לא נגרמה בגינם.

יו. בקר טוב לך יום אחד נכנס ר' פייבוש לבית המטבחיים וחיוך רחב מרוח על פנ

 ר' יוסל, מגיע לי מזל טוב, אמש ילדה בתי בן למזל טוב.

"אוי באמת מזל טוב חשוב הוא, אחח, שיהיה לך באמת הרבה נחת יהודית ממנו 

ומיתר יוצאי חלציך, ותזכה להכניסו לבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, אמן" 

בשמחת ר' פייבוש מאד, הגיב ר' יוסל במשפט ארוך מאד שלא כדרכו. שמח היה 

 עד שיצא מגדרו. 

צאצאים לו לר' פייבוש, אבל מעולם לא זכה  8שמחה זו הייתה במקומה, זה כבר 

לקיים את מצות המילה. דומה שר' פייבוש יצטרך לשכור לו "אומר קדיש" 

באחרית ימיו. לא אחת שח את צערו לפני ר' יוסל, ור' יוסל היה מברכו שעוד יזכה 

נחת. עתה ב"ה נשאה הברכה פרי, ור' פייבוש נושע ב"ה בבן זכר. ר'  לכהנה וכהנה

יוסל לא טורח להזכיר לו את עובדת היותו מוהל, על אף שחובב הוא את המצווה 

מאד. אבל אין זה מן הנכון להתכבד מאליו. מצווה זו מוטלת על אבי הבן, ואין זה 

 מהנכון לתבוע בפה מלא.

מתח, ועוד לפני שהתחילו לעסוק במלאכתם פנה ר' פייבוש לא מותיר את חברו ב

 אליו. 

מאד אשמח אם תהיה המוהל אצלי. אמנם מתגורר אני מרחק חצי יום הליכה 

מפרשבורג, וזו היא טרחה רבה עבורך. אבל יודע אני שנכון אתה לקיים את 

המצווה גם כשהמרחק הוא גדול. ובפרט שאתה מוהל ותיק ומומחה, וחבר טוב, 

 שטוחה שתיעתר לבקשתי להיות המוהל. לפיכך בקשתי

 ר' יוסל שמח שמחה רבה לבקשה הזאת. הוא לקח את כל הפרטים והבטיח לבוא.

היות ו"זריזים מקדימים למצוות" ומצוות מילה כהלכתה מ"שתנץ החמה" החליט 

ר' יוסל לצאת לדרך עוד בליל אמש. כסף לעגלה לא היה לו ולפיכך שם פעמיו 
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חק של כמה פרסאות. גיבור חיל היה ומעולם לא ידע פחד כשהוא צועד רגלית מר

מפני ליסטים וחיות רעות. סמוך היה על דברי חז"ל "שלוחי מצווה אינם ניזוקים, 

 לא בהליכתם ולא בחזרתם" )פסחים דף ח' ע"ב(. 

עם שחר הגיע לכפר כשכולו סחוט כלימון מההליכה המרובה. אבל שמח מאד 

שכאלו. עוד לפני שנכנס לביתו של ר' פייבוש נכנס שהקב"ה מזכהו במצוות יקרות 

 למקווה טהרה לטבילת שחרית ואחרי זה התפלל כוותיקין. 

זכה ר' יוסל לקיים שתי מצוות כאחת, מצוות ותיקין והשלמה למניין )הזעיר(, ואף 

לקרוא בתורה, שכן ה"בעל קורא" הוותיק חלה אותו יום, ואלמלא נכנס ר' יוסל לא 

 על קורא. היה מניין וב

 לאחר התפילה ניגש הגבאי עם קריאת "שלום עליכם" מתרוננת. 

ק, וכי מה לך ולכפרינו השקט והשומם? לא שבת ולא ראש אטייערער ר' יוסל פיפ

חודש היום! אמנם ההשגחה הפרטית זימנה אותך להשלים לנו מניין ובעל קורא, 

אני לדעת, איזה ענן  נס גלוי ממש. אבל כידוע שלכל תופעה יש איזה פשר. וסקרן

 הסיע אותך מפרשבורג הרחוקה, להשלים כאן מניין. 

 ר' יוסל זוקף עיניים תמהות בשואל, וכי מצוות מילה קלה בעיניך?!

ס'טייטש )הסבר(?! בכפרנו הקטנטן לא אמורה להתקיים היום מצוות מילה עד 

גם איזו  כמה שהשגתי מגעת. אלא אם כן כפי שהענן הסיע אותך, הוא הביא אלינו

 "קימפעטאר" מאחד הכפרים שבאזור, לזכותנו במצווה זו.

ר' יוסל נבוך כולו. אולי הזקנתי והחלפתי בין כפר לכפר. האם השוחט ר' פייבוש 

 טירקל אינו מתגורר בכפרכם?

 אמת ויציב. אבל מה כל זה שייך לכאן?

 רק רגע, האם אינך יודע שאשתו היא קימפעטארין???

טן כשלנו אין דברים שפוסחים עלי. אבל כל זה עדיין לא ברור הדבר, בכפר ק

 שייך אליך?
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כלומר? האם רצונך לומר שר' פייבוש הזמין מוהל אחר? אוח זה לא יתכן 

שנים, ויודע אני  10"שארית ישראל לא יעשו עוולה" ומכיר אני את ר' פייבוש זה 

 ר.שאם כיבדני לבוא כמוהל הוא לא יחליף דבריו לתת זאת למוהל אח

איי איי נפלה כאן טעות מצערת מאד, לר' פייבוש נולדה כרגיל בת... תשע בנות 

 לו, ואף לא זכר אחד.

זה לא יתכן, גמגם ר' יוסל, כשפניו דומות לפני בר מינן. במו אזני שמעתי מר' 

בנות, וביקשני ברוב רגש  8פייבוש שב"ה זכה שאשתו ילדה לו למז"ט בן לאחר 

 . למול אותו ביום השמיני

 . ינו טועה. נקוה שהטעות היא בצידיטוב, אם כך אז אחד משנ

אולי העלים ר' פייבוש את המידע שנולד לו בן זכר, מפני עין הרע? גיחך מתפלל 

 אחד שהקשיב לדו שיח המוזר הנ"ל. 

ר' יוסל אינו יודע את נפשו, הוא מיהר לבית ר' פייבוש לברר את העניין. 

 ן הוטעה על ידי ר' פייבוש במזיד. ולתדהמתו הרבה נוכח לדעת שאכ

 ר' יוסל כמעט התמוטט מרוב צער וכעס. 

היתכן לעשות כזו ליצנות מאדם וממצווה כה חשובה? צעק שלא כדרכו לאבד 

 את עשתונותיו. 

  ביש מזלו. ר' פייבוש טען להגנתו שעשה זאת מרוב מרירות על

יגוני. כידוע שכמעט אתה הרי יודע שטבעי הוא קצת ליצני, וכך מטביע אני את 

כל הליצנים חייהם חיי מרורים, ואלמלי שברא הקב"ה את החיוך ואת מעשי 

המשובה היה הדיכאון נחלת העולם. אין צורך להיכנס ללחצים. מוכן אני לפייסך 

 כאשר תשית עלי.

אבל ר' יוסל אינו מוכן לשמוע. כל זה עדיין לא מצדיק את הצעד הליצני שעשית. 

י בדרך כל הלילה, ומלבד זאת הפסדתי יום עבודה במשחטה. יודע אתה שטרחת

נעלם במחי יד אחת. הוא עזב  מאד ואינו רוצה אני שתדע שמעשה זה חמור הוא

 את הכפר ברוגז רב. 
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בינתיים כל הכפר נהפך למרקחה. אמנם יודעים היו את טבעו של אותו ר' 

סוגל להגיע. מי פייבוש, אבל מעולם לא ההינו לחשוב שעד לדרגה כזאת הוא מ

השמיים שלו, צעקו כמה חמי מזג. אדם שלא  יודע אם ניתן לסמוך על יראת

מתבייש לחמוד לצון ולשקר בצורה שתתברר מיד ובכך לגרום צער רב לחבר הטוב 

ביותר, אות היא שקל שבקלים הוא, אדם שאין יראת ה' בלבו, הלכך אי אפשר 

חסד. יודעים היו את זהירותו לסמוך על שחיטתו. מאידך היו רבים שנטו לו 

בשחיטה. מעולם לא נתפס בקלות ראש במלאכת שמים זו. ואם לוקה הוא 

בליצנות, שטח לקוי אחד אינו עושה אותו חס ושלום כמומר בשחיטה שאסור 

 לסמוך על שחיטתו.

עוד אותו יום הריץ רב הקהילה מכתב מהיר לרבינו משה בעל "החתם סופר" 

עתו, האם מהראוי להעסיקו במלאכת שמיים זו או זיע"א לשמוע את חוות ד

 שחלילה יש מקום לחשוש.

ישב הגאון על השאלה הזאת והכריע להעביר את השוחט הנ"ל ממלאכתו. עד 

שיפייס את חבירו. בטענה שמי שמשמש כלי קודש לא יעשה מעשה עוולה. והביא 

אר בפני ר' לכך ראיה מהגמרא בפסחים דף ג' עמוד ב'. שם מסופר על נכרי שהתפ

יהודה בן בתירא שאכל מקרבן הפסח אפילו שהוא נכרי, ולא עוד, אלא שאכל 

 משופרא דשופרא. 

שאלו ר' יהודה בן בתירא והאם את חלק האליה נתנו לך? )כידוע שהאליה קרבה 

לגבוה(. הנכרי הגיב בבושת פנים שלא. ענה לו רבי יהודה בן בתירה, אם כן בשנה 

ובקש מהם את חלק האליה. לשנה הבאה ביקש אותו  הבאה עמוד על זכויותיך

שהרי האליה קריבה לגבוה. החלו  ,נכרי את חלק האליה. התפלאו השומעים מאד

לתחקרו מאין בא לו רעיון זה, והנכרי שלא ידע מכלום ענה בתמימות שרבי יהודה 

בן בתירה הציע לו לעמוד על כך. החלו הנוכחים לתהות בדבר והבינו שצריכים 

חקות על עקבותיו, עד שנודע להם שהוא נכרי וקטלוהו. לאחר מכן שלחו להת

לרבי יהודה בן בתירה איגרת: "שלום לך ר' יהודה בן בתירא, אתה יושב בנציבין 

 אבל מצודתך פרוסה בירושלים". 



 

 פבעמ'  -אספקלריא 

 

והקשה החתם סופר: מפני מה החלו להתחקות אחרי אותו נכרי? ואולי חמד רבי 

ו האיש? אלא רואים מכך. שכלי קודש אינו חומד יהודה בן בתירה לצון מאות

לצון. ואם הוא אומר דברים חייבים לחקור בדבר. הלכך אין השוחט הנ"ל ראוי 

 לשאת במשרת "כלי קודש" עד שיעשה תשובה ויסיר ליצנותו ויפייס את חבירו.

 


