
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

 
 

 פנינים לפרשה
 

  "פרשת במדבר"
 –שבת פרשת במדבר לעולם לפני חג השבועות 

מתן תורה, ושבת זו היא הכנה למתן התורה, 
וכוחו של המדבר שאין בו שום התנשאות, לא 
עץ ולא בנין וכל מקום ניתן לדרוך עליו, כך 
צריכים ישראל לבטל את מידת הגאוה כתנאי 

 . וסגולה מיוחדת בשבתלקבלת התורה
שבכוחה לאחד את כלל ישראל מאחר 
ושובתים ממלאכה שהיא מקור לקנאה 

ואחדות ישראל אף היא תנאי לקבלת ותחרות. 
כאיש אחד  –שנאמר ויחן שם ישראל  התורה

  ת)ת אמשפ (ע"פ                                      בלב אחד.

  
"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל 

  א, א)(                   מועד באחד לחודש"        
"מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו 
ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין 
הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאן". 

  (רש"י)
כלומר, לא אך ידיעת מספרם של ישראל 
מטרה היא, אלא המנין עצמו. זאת משום 

  יבה.שעצם הספירה לכשעצמה מעידה על ח
  (רבי יחזקאל סרנא)                    

 
"שאו את ראש כל עדת בני ישראל 
למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל 

  )א, א(     זכר לגלגלתם"                               
למה "במדבר סיני"? מכאן שנו חכמים בשלשה 
דברים ניתנה תורה: באש במים ובמדבר, באש 

יט, יח) "והר סיני עשן כולו מנין? שנא'  (שמות 
וגו'" ובמים מנין? שנא' (שופטים ה, ד) "גם שמים 
נטפו גם עבים נטפו מים" ובמדבר מנין? "וידבר ה' 

  אל משה במדבר סיני" (במ"ר "א, ז)
הקו האופייני של עם ישראל הוא זה, שמיום 
היותו לעם גילה תמיד מסירות נפש בעד תורתו 

דומים ומוקדות ואמונתו. בנ"י הלכו אל הגר
האש, נתנו צוואריהם לשחיטה, קפצו לתוך 
הים ומסרו את חייהם כל אימת שהכריחו 
אותם רשעי האומות לבגוד בתורתם 

  ובאמונתם.
כח זה ותכונה זו של עם ישראל באו לידי גילוי 
עיקרי בשלושה מאורעות של דברי ימי העם. 
אברהם, אבי האומה, נזרק לכבשן האש בעד 

ה אשר הפיץ בקרב בני האדם, אמונתו הטהור
ובזה נטע את הכח של מסירות נפש בבניו 
אחריו. ואם הי' זה צעד של יחיד נעלה מורם 
מעם, הרי בא המאורע השני של קריעת ים סוף 

 שאז קפץ עם שלם אל תוך הים הסוער, לפי 

 
 
  

ציווי האל "ויסעו" (שמות  יד, טו). אם היה זה 
ע השלישי, רק נסיון של רגע, הרי בא המאור

כאשר בני ישראל הלכו למדבר שממה שורץ 
חיות רעות ונחשים ועקרבים, ללא מזון ומים, 
לתקופה ממושכת, רק מתוך אהבתם 
ומסירותם לאלהים ולנביאו, כפי שאמר 
הכתוב: "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת 
כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא 

  זרועה" (ירמיהו ב, ב).
ונות הללו, של אש והודות לשלושת הנסי

הכבשן, מים של ים סוף והמדבר שבו הלכו בני 
ישראל תוך מסירת נפש בעד דבר האלהים 
ניתנה להם התורה כקנין עולם. שלושת 
הנסיונות הללו הינם הערובה הבטוחה ביותר 

  לקיומו הנצחי של עם ישראל.        
   )אמרי דעת –מעיינה רבי מאיר שפירא מלובלין (   
  

' אל משה במדבר סיני באהל "וידבר ד
מועד באחד לחדש השני בשנה השנית 
לצאתם מארץ מצרים לאמר: שאו את 
ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית 

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

נראה לי בסיעתא דשמיא, מה שהוצרך לפרש 
רש "באחד לחודש השני בשנה השנית", שפי

 ב'בשנים, ועוד  ב'שלשה מניינים, שהם, 
' בימי החודש, הרי כאן אותיות  אבחודשים, ו

ראשית ב, שהם רומזים לתורה שמתחלת "בבא
להים" (בראשית א, א), שהוא ראשי ארא ב

תיבות בבא, לרמזו שזכות התורה יגן עליהם 
שלא יזיק להם המניין הזה. גם בבא הוא שער, 

ידוע דהחכמה כי תרגום שער הוא בבא, 
נקראת שער, כמו שאמרו בגמרא (שבת לא:) 
'מכריז רבי ינאי: חבל על דלית ליה דרתא, 
ותרעא לדרתא עביד' הרי כאן נרמזה החכמה, 
  לרמוז שאותם הנפקדים כולם היו בעלי חכמה.

  )עוד יוסף חי, דרושים –רבי יוסף חיים (
 

  א, ב)(    "                                    "במספר שמות
יש להבין את פשר הצורך בהזכרת השמות 
בשעת המנין. ונראה לפרש דהנה יש פעמים 
שאדם לא יכול להזכיר שם שונאו מחמת גודל 
השנאה ומכנה אותו בסימן כגון: בן פלוני, 
וכמ"ש חז"ל שדוד אמר שדואג ואחיתופל אין 
מזכירים אותו בשמו וכן שאול היה קורא 

יין הכתוב כאן אותו "בן ישי". וזהו שצ
"במספר שמות" והיינו להורות שהקב"ה אמר 
למשה שבנ"י חביבין עלי שאני רוצה שתזכיר 

  שמותם. שיש לי נחת רוח בזכירת שמם.
  "א)החיד(    

  

 
  

  (א, ב)"שאו את ראש כל עדת בני ישראל" 
  דרש רבי יצחק קארו מקשטיליה:

למה נסמך חומש הפקודים לפרשת תמורה 
ללמדך: מה הקב"ה יחדי  שבסוף ספר ויקרא?

ואין לו תמורה, שנאמר: אין קדוש כה' כי אין 
  בלתך", כך לא ימיר את ישראל באומה אחרת.

וכך אמר להם הקב"ה לישראל: אל תמירוני 
כשם שאיני ממיר אתכם, שאתם קרויים צאן, 
וכשם שאין ממירין בהמה בבהמה כך איני 

                           ממיר אתכם.

 
  רפאל הירש:-סח רבי שמשון

יפה היא סמיכות זו של ספר "במדבר" 
ל"ויקרא", שבפרשה אחרונה של "ויקרא" 
למדנו איך סופרים את העדר כדי להוציא 
ממנו לפחות עשירית אחת קודש לה', ואילו 
בפרשה ראשונה של חומש הפקודים אנו 

את בני קדשים של הקב"ה, -מוצאים את צאן
ישראל, עוברים כולם תחת שבטו של הרועה 

  העליון וכל אחד מהם נעשה כולו קודש לה'....

 
"אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם 

  )א, מט(לא תשא בתוך בני ישראל"             
ויש לדקדק כפל הלשון. ונראה לתרץ בעזרת 
ה', דידוע הטעם שכתב הרמב"ן ז"ל במצות 

כות זו לישראל שעוברים ריבוי המנינים, כי ז
תחת יד משה ואהרן, ועל ידי זה זכות הרבים 
אשר נמנים בתוכם יגן עליהם. אולם היינו 
דוקא ישראל, שחטאו בעגל, היו צריכים לזה, 
אולם שבט לוי שלא חטא בעגל,  והיו במעלה 
גדולה, ומשום הכי לא היו צריכין להמנות. 
וזהו שאמר הכתוב "אך את מטה לוי לא 

ד", משום "ואת ראשם לא תשא בתוך תפקו
בני ישראל", שאינם עמהם בכלל חטא העגל, 
והם במעלה גדולה מעצמם, ולכן אינם צריכים 

  להמנות עמהם, והבן.
ברכת  –בית אברהם  –רבי אברהם שטיינר (    

 )אברהם
 

"מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא"
  (א, ג)         

ין של ומדוע דווקא מגיל עשרים? לפי שבית ד
  מעלה מענישים רק מגיל עשרים ומאנשי הצבא 
נדרש להיות יראים וצדיקים כמו שנאמר "מי 

 –האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו" 
ודרשו חז"ל "ירא מעבירות שבידו"' ועל כן רק 
בגיל עשרים שנענש ע"י בית דין של מעלה יכול 

  (רב לייבוש חריף)         להגיע לדרגה של יראה.
  



איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו "
  (ב, ב)                                    ישראל"   בני

בענין הדגלים מסביר הכלי יקר שהארבע 
דגלים מרמזים לדברי חז"ל שאין הנבואה 
שורה אלא על חכם וגבור ועשיר ועניו. מחנה 
יהודה היו מצויינים בתורה. ביהודה כתיב 

מחוקק מבין רגליו, לא יסור שבט מיהודה ו
ביששכר כתיב ומבני יששכר יודעי בינה 
לעתים, בזבולון כתיב ומזבולון מושכים 
  בשבט סופר, ועוד שהיו מחזיקים ידי יששכר. 
מחנה ראובן היו מצויינים במידות טובות 
בפרט במידת הענוה. ראובן במה שנכנע והיה 
 בוש ממעשה בלהה. שמעון ממה שהיו עניים

ת וגד כתיב בו גד גדוד יגודנו ומלמדי תינוקו
הוא יגוד עקב וכתיב עקב ענוה יראת ה'. 
מחנה אפרים היו מצויינים במידת הגבורה 
כדכתיב לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה 
את גבורתם שיוסף הוא בכור שורו הדר לו 

  וקרני ראם קרניו ובנימין זאב יטרף.
מחנה דן היו מצויינים במידת העושר שחנו 

וכתיב שמשם זהב יאתה. ושלשתם היו בצפון 
עשירים, דן שמפני הזהב שהיה להם עשו 

כתיב מאשר שמנה לחמו  –עגלי זהב. אשר 
ובנפתלי כתיב נפתלי שבע רצון ומלא ברכת 

  ה' וכתיב ברכת ה' היא תעשיר.
 

  )ב, ב("איש על דגלו באתת לבית אבתם"  
האר"י ז"ל הי' אומר: כמו שהי' במדבר 

ך יש היום בישראל ארבע ארבעה דגלים. כ
כיתות, במנהגים ונוסחאות שונות, והם: 
ספרד, אשכנז, קטלונייא ואיטליא. כל אחד 
ואחד צריך להשאר על דגלו, להתנהג לפי 
מקומו וזמנו. כי 'אלו ואלו דברי אלקים 

  חיים' (עירובין יג:). 
  שני לוחות הברית) –(רבי ישעיה הלוי הורוויץ 

  
לוים בתוך ד מחנה ה"ונסע אהל מוע

המחנות כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו 
  )ב, יז(                             לדגליהם"

מכיון שהתורה מונחת בארון שבאהל מועד, 
צריך האהל מועד להיות תמיד "בתוך 
המחנות", באמצע, לא קרוב ביותר לאחד 
ולא רחוק ביותר מהשני, כמו שהבימה 

ים היה באמצע בית הכנסת, וכמו שעץ החי
נטוע "בתוך הגן" (בראשית ג, ג), כתרגומו 
'במציעות גינתא'. גם התורה היא עץ חיים, 
והכל צריכים להתרכז מסביבה והיא בתווך, 
ואתיא כמאן דאמר 'מעין תיבה היו 

  מהלכים'.
ויען כי תוצאות חיים מהלב, לכן מקומו 
באמצע הגוף, ושולח הדם, הוא הנפש, לכל 

לם יונקים ממנו, אברי הגוף בשווה, וכו
  "ומכל משמר נצור ליבך" (משלי ד, כג)

  ) מעשי  למלך –רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ( 
  

אשר צוה ה' את  ככל"ויעשו בני ישראל 
  , לד)ב(גליהם וכן נסעו..."דמשה, כן חנו ל

כותב כאן רבי זלמן סורוצקין בספרו 
"אזניים לתורה": בפסוק מסכם זה מספרת 

ני השבטים: שלא רבו התורה בשבחם של ב
ביניהם מי ילך בראש ומי ייקבע כמאסף 
למחנות; מי יוצב במזרח ומי במערב; מי 
יחנה בדרום ומי בצפון, אלא כל שבט נערך 

  מיד במקום שהועיד לו משה, על פי ה'.
 -אומר הרב סורוצקין  - דרך זו של אבותינו 

ראויה לשמש גם לנו קו מנחה בחיים. וכאשר 
הכנסת -ע מקום בביתהננו באים לקבו

לתפילה ולתורה, בל נתור אחר מושב ב"כותל 
המזרח" דווקא, אלא נקבל באהבה וברצון 

כל מקום שמועידים לנו הגבאים הממונים 
על כך: וכבר הורו לנו בעניין זה חכמינו ז"ל: 

לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד "
  " (תענית כא, עב).את מקומו

 
ני ד' בהקריבם וימת נדב ואביהוא לפ"

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

  ג, ד)(                                  "אהרן אביהם
הרמב"ם (הלכות ביאת מקדש ה, יג) פוסק: 
כמה מים צריכין להיות בכיור? אין פחות 
מכדי לקדש ממנו ארבעה כהנים. שנאמר 

בניו" (שמות ל, יט) והיו "ורחצו אהרן ו
  אלעזר ואיתמר, ופנחס עמהם, הרי ארבעה.

והקשה הכסף משנה: הלא בזמן שנאמרה 
אותה פרשה (בפרשת כי תשא) עדיין לא מתו 
נדב ואביהוא, ואם כן, הי' צורך במים עבור 
שישה כהנים? ואפשר לומר, על פי מה 
דאיתא בסנהדרין (דף נב.): 'וכבר היו משה 

וכל ישראל אחריהן. אמר ליה  ואהרן מהלכין
נדב לאביהוא: אימתי ימותו שני זקנים הללו 
ואני ואתה ננהיג את הדור? אמר להן 

  הקב"ה: נראה מי קובר את מי'.
ולפי זה נראה לומר, שהיות וגזירת המיתה 
ללא בנים כבר היתה קיימת בזמן שנאמרה 
פרשת הכיור, ובאותה פרשה נאמר "והיתה 

רעו לדורותם", לפיכך לכם חק עולם לו ולז
נכללו כבר נדב ואביהוא באותה פרשה. לא 

  שהרי כבר נגזר עליהם שימותו ללא זרע.
  מראש אמנה) –רבי אלעזר מנחם מן שך (          

 
"ואלה תולדת אהרן ומשה, ביום דבר ה' 

      (ג, א)                    את משה בהר סיני"     
(רבי על דברי הכתוב כאן מעיר הרשב"ם 

שמואל בן מאיר): כל מקום שנאמר "בהר 
סיני", זהו קודם שהוקם המשכן. אבל 
משנבנה אוהל מועד (באחד בניסן. בשנה 
השנייה ליציאת מצרים). לא נאמר אלא 

  "במדבר סיני".
בהערה זו מיישב הרשב"ם קושי. שנתחבטו 
בו כמה מפרשים מדוע נאמר בכתוב שלפנינו 

  ני"?"ביום דבר ה' את משה בהר סי
לדעת הרשב"ם, מדגיש כאן הכתוב כי "ביום 

היינו לפני  - דבר ה' את משה בהר סיני" 
היו לאהרן ארבעה בנים.  - הקמת המשכן 

אבל בשנה השנייה ליציאת מצרים משהוקם 
המשכן במדבר סיני, לא נשארו לו אלא שני 
בנים אלעזר ואיתמר כי בניו הגדולים, נדב 

(ויקרא  ואביהוא מתו ביום הקמת המשכן 
  ב)-א
  

  פנינים לשבועות
ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו "

  יט, ב)(במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" 
והוא מה שאמרו חז"ל (סוף דא זוטא) 
"הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו 
את השלום ונעשו חנייה אחת. הרי השעה 

  שאתן להם את תורתי".
כלל אחד ואיך נעשים ס' ריבוא יחידים ל

מוצק. "לב אחד", על ידו נעשה ישראל לאיש 
  אחד "ויחן ישראל".

וענין שאמרו "כלב אחד" הוא, כי אין די 
בידידות והנהגה חיצונית, אלא צריך שתהא 
אהבת כל איש לרעהו ממעמקי הלב, ושלא 
יהא בלבו שמץ טינה ומחשבה לא טובה על 
זולתו, כי אם אך ורק יחס של כבוד וחיבה, 

אדם מוצא בעצמו כמה מעלות וכמו ש
טובות, בה במידה ימצא בחבירו, זעי"ז 

שמכבד כל אחד את זולתו בלבו מגיעים 
  (שיחות מוסר)          ישראל למעלת לב אחד.

  "ויחן שם ישראל נגד ההר"
 –הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו  –מאי "הר סיני" 

  .    שבת פ"ט
ומפרש ב"עיון יעקב" (וכן פי' רבינו בחיי 
ויקרא כ, כו) שהם שונאין אותנו כדאיתא 
במדרש, בשביל התורה והמצוות שאנו 

  מקיימין הן שונאין אותנו.
ומפני  –ב"אגרת תימן"  םוכך כותב הרמב"

שייחד אותנו הבורא במצוותיו ובחוקותיו, 
והתבארה מעלתינו על זולתנו בכללותיו 
ובמשפטיו, שנאמר (דברים ר' ח) "ומי גוי 

קים ומשפטים צדיקים ככל גדול אשר לו חו
 –התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם". 

קנאונו הגויים כולם על דתינו קנאה גדולה, 
ויחלצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה 
ואיבה, ורצונם להלחם בה' ולעשות מריבה 

  (באר משה)                            עמו.              

  
וכבר הבאנו בפרשת וישלח (לג, ד) עה"פ 
"ויפול על צואריו וישקהו" את הסברו של 

על מאמר  דהגאון רבי מנחם זעמבה הי"
א"ר שמעון בן  –והביאו רש"י עה"פ  –חז"ל 

יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, 
וכך אמר הגאון: ישנם אנשים שמבקשים 

ויים למצוא את הסיבה לשנאה ששונאים הג
את היהודים. אולם המציאות הוכיחה כי אין 
אף סיבה אחת נכונה, שנאה זו היא חסרת כל 
סיבה וכל נימוק, אלא רק (תהלים קה) "הפך 

שנאתו של עשו ליעקב לבם לשנוא עמו".. 
היא בבחינת הלכה פסוקה ללא כל טעם 

    ...ונימוק
                     

"ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך 
עב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך ב

  (יט, ט)              וגם בך יאמינו לעולם"
זכיתי לשמוע מפי מוה"ר עזרא עטייה זצ"ל 

שה במקרא פירוש נפלא ואמיתי בענין מוק
אשר התלבטו בו טובי הפרשנים בתורה, 
מדוע וכיצד תביא התגלות ה' אל העם "בעב 
הענן" לשמיעת דבריו, ומה הרע שיש בהופעה 

  גלויה ללא מסכים. 
הוא אומר: כידוע היתה מעלתו והשגתו של 
משה רבינו בנבואה גבוהה מאד ונשגבה יותר 
מכל הנביאים לפניו או אחריו. כפי שביטאו 

ל באומרם (יבמות מ"ט) כל הנביאים חז"
נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה ומשה 
רבינו הסתכל באספקלריא המאירה. ובכן, 
בשעה שביקש הקב"ה להתגלות לעם ישראל 

הקדים ואמר למשה  –ולצוות להם תורתו 
רבינו: אליך יכול אני להתגלות בהתאם 
למעלתך ותפיסתך, ברם מה אעשה שהעם 

את הגילוי הנורא הזה,  אינו מסוגל לקלוט
למענו אני מוכרח להקטין ולצמצם את 
הגילוי ולהופיע במדרגות פשוטות ונמוכות 

  משלך.
וז"ש ה' למשה ,הנה אנכי בא אליך בעב הענן 

בעבור ישמע העם", לאפשר לכל   -מדוע  –
רובדי העם לקלוט את דבר ה', אלמלא באה 
ההתגלות באורח זה, לא ניתנה אפשרות 

קדשו של הבורא יתברך.  דברלשמוע את 
אחת המטרות המרכזיות של ועוד, הרי 

מעמד הר סיני היתה הוכחת צדקת נבואתו 
של משה ואמונת כל העם אליו עד סוף 

  הדורות, וז"ש.
בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו 
לעולם", דהיינו, לו היה ה' מופיע בהתאם 
למעמדו של משה בהשגת הנבואה, היתה 



 

  

מהעם אפשרות של שמיעת קול ה'  נשללת
בדברו עם משה, ולא היו נוכחים לדעת 
שמשה הוא נביא אמת, וכי כל דבריו אינם 
אלא העברת דברי ה' אליהם, לפיכך צורך 
השעה והדורות מחייב גילוי מופשט בממדים 

עב הענן". (הרה"ג רבי בן ציון ב "מצומצמים
  (המורה)            אבא שאול זצ"ל)

  

  לשבועות
תוב במשנה שבשבועות נדונים על פירות כ

האילן ואפשר לומר שיש בזה רמז לתורה 
שהרי תורה היא עץ חיים וכמו שעץ פרי אינו 
שוה אם אינו מוציא פירות כן הוא בעץ 
החיים של תורה. כשנתפלל על פירות האילן 
גם נכוון שנזכה שהתורה שאנחנו מקבלים 
ולומדים תוציא בנו פירות של מצוות 

ים טובים ולא נהיה חס ושלום אילן ומעש
   (מאמר מרדכי)                                  סרק.

  
  מגילת רות 

  (א, ה)         ותשאר האשה משני ילדיה       
נשאלת השאלה בתחילה כתוב "ותשאר היא 
ושני בניה" ואילו כאן כתוב ילדיה" ויש 
 ליישב שלשון בן הוא לשון בנין כמו שאומר

תנחומא בפרשת בראשית "ויולד בן" מדרש 
למה נקרא שמו בן שבונה את העולם". אך 
כאשר אינו הולך בדרכי אבות ואינו מבוני 
העולם נקרא ילד. ולכן כאן בתחילה היו 
כשרים ונקראו בנים אך כשנשאו נוכריות 

  (מובא בספרים)                      נקראו ילדים.

  
איתא במדרש רות אמר ר' זעירה מגילה זו 
אין בה לא טומאה ולא טהרה לא איסור ולא 
היתר ולמה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב 
נותן הקב"ה לגומלי חסדים ע"כ  ומה היה 
השכר טוב? שזכתה רות להיות אמא של 
מלכות. מזה לומדים שע"י גמילות חסדים 
זוכים למלכות וכן בעצם מרומז בספרים 

שים שהספירות נמשכות אחד מהשני הקדו
והשבע ספירות מתחילות בחסד ונגמרות 

  במלכות.
ואולי אפשר להוסיף עוד שהרי הקב"ה הפך 
את מעשי החסד של בועז ורות לחלק 
מהתנ"ך דהיינו שמעשי החסד הם עצמם גוף 
התורה כפי שכתוב ותורת חסד על לשונה. לא 
רק שחסד הוא הקדמה לתורה כעין 'דרך 

מה לתורה, אלא שמעשה חסד הוא ארץ קד
הוא גוף התורה. וכשנגשים לקבל את התורה 
בזמן מתן תורתינו לא נשכח שמעשי חסד בין 
אדם לחבירו הם עצמם חלק בלתי נפרד 

  (מאמר מרדכי)                             מהתורה.
  

      (א, יח)"ותרא כי מתאמצת היא ללכת"    
המפגש בין הגמרא (בב"מ, פ"ד) מספרת על 

ר' יוחנן וריש לקיש בירדן. כאשר ריש לקיש 
קפץ לירדן אמר לו ר' יוחנן "חילך לאוריתא" 

כוחך לתורה! לבסוף מסופר שכאשר ריש  –
לקיש קיבל על עצמו עול תורה לא יכול היה 
לקפוץ חזרה לגדה השניה של הירדן, לפי 
שתשש כוחו. שתורה מתשת כוחו של אדם, 

נות לקבלת תורה כדי רואים מכאן שדי בנכו
לעשות שינוי מהותי בכוחות האדם אף כאן 
ראתה נעמי את רות שתשש כוחה ומתאמצת 
היא ללכת לפי שכשל כוחה הבינה נעמי שאכן 

  קיבלה על עצמה עול תורה בכל לבה.
  (רבי חיים מצאנז)

  
  תיקון ליל שבועות

הגר"א נהג בליל החג כמנהג ישראל, לקרוא 
בו קוראים את כל  את תיקון ליל שבועות,

התנ"ך תחילה וסוף של כל ספר, וכן תחילה 
וסוף של כל מסכתות הש"ס. ואילו המגיד 

  מדובנא שקע לעומק בלימודה של סוגיא.
  שאלו הגאון מדוע כב' משנה ממנהג ישראל?

  השיב המגיד במשל.
משל למה הדבר דומה? לסוחר שמבחר 
הסחורה בחנותו רב הוא ומגוון, על כן מציג 

בחלון הראוה דוגמאות מכל מין ומין הוא 
שברשותו. המבחר המוצג מלמד על כל 
המצוי בידו. אולם הסוחר העני שכל רכושו 
מסתכם בכמה חפצים מעוטי ערך בלבד, אין 
יכול לשים בחלון הראוה את כל סחורתו 

  כדוגמא, שהרי בתוככי החנות אין לו דבר.
הוא הדין בנידון דידן. המשיך המגיד, מר 

את התורה כולה, לומד בלילה זה  היודע
"דוגמאות" מכל "תורתו. ואילו אני שדל ומך 
ערכי בתורה, ומכרח אני להתעסק בסחורה 

  עצמה.
  

  על פרקי אבות
עדיף לקיים מצוה בזריזות מאשר 

  לקיימה באופן מובחר
אם אין קמח, אין תורה רמז גדול טמון לנו, 
לדעת הגאון רבי משה סופר זצ"ל, בעל 

אבות) בדבריו של  –פר ("חת"ם החת"ם סו
  התנא:

הרדב"ז (תשובות, סימן אלף פ"ז) מסתפק 
בשאלה, מה עדיף: האם לקיים מצוה 
בזריזות או לקיים מצוה מן המובחר. והעלה 
הרדב"ז שזריזות במצוה עדיפה על פני קיום 
מצוה מן המובחר. וראייה לדבר, מאברהם 
אבינו שכשבאו שלושת המלאכים אליו, אמר 

: "...מהרי שלוש סאים קמח...". אם לשרה
גב שסולת מובחרת מן הקמח, -על-כן, אף

העדיף אברהם לכבד את אורחיו אפילו 
  בקמח ובלבד שהדבר יהיה בזריזות.

(בסופו של דבר מהקמח הזה עשתה שרה 
סולת, ולא היה איכפת לה להזדרז כל כך 

  (וראה רמב"ן שם) כיון שנשים עצלניות הן.
  
  

  הליכות והלכות

  מדיני חג השבועות ויום טוב
כל  עריםהמנהג בליל שבועות הוא להיות 

  הלילה וללמוד תורה.
בבוקר, לאחר זמן עלות השחר, לפי מנהגי 
הספרדים ילך לשירותים ואחר כך יטול ידיו 
כנטילה של בוקר מבלי לברך על נטילת ידיים 
ואח"כ יאמר אשר יצר ואלוקי נשמה, וכל 

ברכות התורה.  ברכות השחר בשלמותם כולל
לפי מנהגי האשכנזים, ילך לשירותים ויברך 
על נטילת ידיים ואשר יצר, אך ברכת אלוקי 
נשמה, ברכת המעביר חבלי שינה וברכות 
התורה יכוון לצאת מאחר שישן בלילה, אך 

  שאר הברכות יכול לברכן בעצמו.
בהתלהבות תפילת שחרית ומוסף יתפלל 

של  שלא תחטפנו שינה, כי גמר התיקון
ספירת העומר וחג השבועות הוא בתפילת 

  מוסף של החג (לשון ה"בן איש חי" זצ"ל).
ביום חג השבועות נהגו לאכול מאכלי חלב  
ויש לציין שמכל מקום צריך לאכול סעודת 

בשר, שהרי ביום טוב יש מצות שמחה ואין 
שמחה אלא בבשר ויין. לכן אין לבטל סעודה 

עודתו בשרית, אלא יאכל מאכלי חלב בס
ולאחר מכן יאכל לחם וימתין ואז יוכל 
לאכול בשר, או יעשה סעודה בשרית נפרדת 
לאחר מכן. אף על פי שלמד כל הלילה יש 

חציה לה'  ללמוד ביום, שהרי מצות החג
, תהילים. ויש נוהגים לסיים ספר וחציה לכם

  מכיון שזהו יום פטירתו של דוד המלך ע"ה.
  קצת מדיני יום טוב

אסורה בשבת אסורה ביום טוב כל מלאכה ה
    מלבד צורכי אוכל נפש.

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

יום, וכן להגדיל את האש  דלוקה מבעוד
ויש שהתירו  מותר, אך להנמיכה אסור.

להנמיך את האש אם אין אפשרות להדליק 
והעירו הפוסקים שגפרור  אש אחרת,

השתמשו בו כבר ונשרף, כיון שבדרך כלל ש
 מוקצהזורקים אותו הרי שהוא נהפך להיות 

ואסור ביום טוב להשתמש בו בכדי להעביר 
מאש לאש אלא יקח גפרור חדש (אור לציון, 

  ועוד פוסקים).
ביום טוב מותר לצורך אוכל ביד ולא  בורר

בכלי, וצריך לבוררו בדרך הקלה ביותר, 
ציא את הפסולת ואם שאם יש יותר אוכל יו

יש  יש יותר פסולת יוציא את האוכל. אולם 
אם נפל זבוב למשקה גם ביום טוב שכתבו ש

יוציאו עם מעט משקה שזה ממש דרך 
  ברירה. 

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

  הינו צורך אוכל נפש.
ו בשבת, : אסור ביום טוב כמלסחוט פירות

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

  טוב.לסחוט בין בשבת ובין ביום 
רגיל לימון כהחזון עובדי'ה מתיר לסחוט 

  אבל רק לימון אפילו על משקה.
: ביום טוב מותר לצורך אוכל לחתוך ירקות

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

  מותר לרסק בננה בשיני המזלג.
רחיצה ביום טוב: לפי הספרדים מותר לרחוץ 
כל גופו בסבון נוזלי ובמים קרים, ויש 

המים  הכונה תירין אף במים פושרים המ
קרים אבל מוסיף קצת חמים לשבור את קור 

  המים.
לרחוץ בחמין מותר רק פניו ידיו ורגליו 

ן נוזלי אך לא כל גופו. ובכל אופן יזהר ובסבו
לא לסחוט את שערו! והאשכנזים נהגו 

התירו. יש להעיר,  לאסור ורק במקום צער
בכל מקרה לענין אם מותר  שנצרכת שאלת 

תלוי במערכת לפתוח את המים החמים בחג, 
ויש  .חשמלשמא יגרום להדלקת החימום 

  שהתירו בכל אופן.
בת אסורים גם כל דיני מוקצה האסורים בש

ביום טוב, אולם ישנם דברים שבהם הדין 
וקליפות  עצמותמשבת. כגון:  חמורביום טוב 

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

ביום טוב אסור לטלטלן משום חומרת יום 
  טוב.

ביום טוב מותר להוציא חפצים לרשות 
נאי שיהיה לכך לם בתוהרבים ללא עירוב, א

  צורך בחג, ואם אין לו שימוש בחג אסור.
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  מעשה חכמים
  העיקר להרבות בתורה

בענין לימוד תורה אמר הסטייפלער זצ"ל, 
שאנשים חושבים שאפשר להשיג השגות 

מיני דרכים, ואינם יודעים באמצעות כל 
לותו ורוממותו של האדם בא על שעיקר גד

ג יותר ידי לימוד התורה, וככל ששוקד ומשי
  בלימוד התורה, כך מתרומם ומתעלה.

ואמר, שעל ידי לימוד התורה אפשר לרפא 
הרבה חולים. ופעם ישבו ושוחחו עמו בדברי 
תורה, ונכנס אדם ובקשו שיתפלל על חולה. 
כשיצא, אמר רבינו שזכות לימוד התורה תגן 
עליו. כך הי', גם כשבאו לבקש ממנו מכתב 

ר שיחתם לרפואת הגר"ש קוטלר ז"ל, ואח
אמר ששיחתנו בדברי תורה תהי' לרפואתו, 
והוסיף, שככל שעוסקים יותר בלימוד 

  התורה, כך התפילות מתקבלות יותר.
בזמן המלחמה נשאל, כמה פרקי תהילים 
לומר, והשיב, שהעיקר להרבות בתורה 
כדברי הגמ' במסכת מכות, עומדות היו 
רגלינו במלחמה בזכות שערי ירושלים שהיו 

בתורה, רק לאחר התפילה שיאמרו עוסקים 
  כמה פרקי תהילים.

רבינו הסביר מ"ש בירושלמי (הובא בתוס' 
חגיגה טז) שחכמים עסקו בתורה וירדה אש 
מן השמים והקיפה אותם, ושאלם בעה"ב 
כלום לשרוף ביתי באתם, והשיבוהו שעסקו 
בתורה והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני, 

בה היא זו ולא באש ניתנו, וצ"ב מה תשו
לשאלתו. ואמר שהביאור הוא, כשעוסקים 
בתורה כדרך נתינתה, יורדת אש כשבעת מתן 
תורה. אבל יש חילוק, בין אש דלמעלה ובין 
אש שלנו, שהאש שלמעלה אינה שורפת; 

  ואינו צריך לדאוג לביתו. (מתוך מאמר י. נ.)
  (היא שיחתי) 

  

  הסגולה האמיתית לישועות

ל עמל ויגיעה המטפחת שהורטבה מזיעה ש
  בתורה

מסופר על הג"ר שמעון סופר זצ"ל, אב"ד 
קראקא, ברגע שנחו טרדותיו קמעה והי' זה 
בעיקר באישון לילות, ישב רבינו והגה 

  בתורה, עמל בה, המית עצמו עלי'ה, התיגע 
  

  ביגיעת בשר, ואימץ וריכז את כל חושיו.
ילד אחד מילדי קראקא סבל קשות ממחלת 

קף בה באמצע הלילה, האסכרה ל"ע, והות
כל התחבולות להקל את נשימתו עליו על 
הועילו, בני המשפחה אבדו עצות בהביטם על 
רוע מצב הילד. לא יכל עוד האב להתאפק 
בעגמת נפשו נס ויצא החוצה והסתובב 
ברחובות שכונתו, עבר האיש אצל חלונו של 

רבינו, וראה שנרו עדיין לא  –הרב דמתא 
דיו, החליט האב כבה והוא עוסק בלימו

להכנס ולשטוח בפניו את מר שיחו על הסכנה 
האיומה האורבת ומרחפת על ילדו. רבינו 
שהי' שקוע בלימודו עד אז פשט מיד את 
מטפחת צוארו הושיטה לאב וציוהו להשימה 
על מצחו של הילד, והוסיף עוד שני תנאים, 
א. שתיכף בבוקר יחזיר את המטפחת. ב. 

ות, רץ האיש הביתה שישאר הדבר בסודי סוד
ועשה כפקודת הרב, ואכן מיד השתפר המצב 
והילד החל לנשום לרוחה, בבוקר החזיר האב 
את המטפחת והפציר ברבינו להסביר לו את 
שני התנאים שהתנה עמו, הבהיר לו רבינו כי 
תנאי ראשון פשוט מאד יען אין לו מטפחת 
נוספת (כי סבל מעוני ומחסור). ושנית ידע מר 

לא עשיתי מאומה בזה, אלא  כי אני
שמטפחתי הורטבה מזיעה מעמל ויגיעה 
בתורה, וזכות עמל התורה היא עמדה לו 

  להילד להתרפא.
ובהיותי עמוס טרדות הציבור, כל שעות היום 
ורוב שעות הלילה, הרי לא נשאר לי זמן 
ללמוד רק בשעות המאוחרות, והי' אם יוודע 

ני גם אנשי העיר שאני ער בשעות אלו יטרידו
אז, ואהי'ה בטל מלימודי לגמרי, ושוב לא 

תועיל לך שום תרופה לעת הצורך. (עובדא זו 
סיפר אחד מן המנחמים בשעת ימי האבל 
הגה"צ מוהר"נ קורניצר זצ"ל, בסיימו שהוא 

  )ספר רבינו שמעון סופר ח"א(     הי' אותו ילד). 

  
  ממדרשי חז"ל

למה  "במדבר סיני"? (מדוע ציינה כאן 
ה במפורש שה' דיבר אל משה  "במדבר התור

סיני"?) מכאן שנו חכמים: בשלושה דברים 
  ניתנה התורה: באש ובמים ובמדבר.

באש מניין? (מהיכן למדים שה' נגלה במתן 
תורה במראה האש?) שנאמר "והר סיני עשן 
כולו (נתמלא עשן) מפני אשר ירד עליו ה' 
באש (שמות יט, יח). ובמים מניין? שנאמר 

רת דבורה הפותחת בתיאור התגלות ה' (בשי
בסיני): "גם שמים נטפו גם עבים (עננים) 
נטפו מים (ושופטים ה, ד). ובמדבר מניין? 
שנאמר: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני. 
ולמה ניתנה התורה בג' דברים הללו? אלא 
מה אלו (אש מים ומדבר) חינם לכל באי 

(חייבים  העולם: כך דברי תורה חינם הם
מדה בחינם לכל אדם מישראל). שנאמר: לל

הוי כל צמא לכו למים (ישעיה נ"ד א ואין 
  בבא קמא יז, עא: פב, עא). -מים אלא תורה 

 
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ע"ה רחל בת שרה   

  ת.נ.צ.ב.ה
  

 העלון לעילוי נשמת
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