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יוצא כמעט בכל שנה, שאת  לפי סדר הפרשיות,
חשוב מאוד פ' במדבר קוראים לפני חג השבועות. 

שאנחנו נשנן לעצמנו, ונכניס לתוך כל נשימה 
את ההרגשה שחשובה לכל אדם  ונשימה שלנו,

מרכזיות התורה בעם מישראל; את העניין הזה, של 
. אל, הציר המרכזי שכל החיים סובבים סביבוישר

כי מתן תורה לעמ"י זה לא כמו שיש חוקי נהיגה, 
אדם שנוהג בכבישים ורוצה לקבל רשיון, נותנים 

של חוקים כך וכך  'קיצור שולחן ערוך'לו את ה
תעשה, אם לא, לא תקבל רשיון, אם לא תנהג כך 
החים בסכנה. ולא כמו כל החוקים שמחוקקים 

כל עם ועם, פרלמנטים ובתי משפט, אלה  מנהיגי
בכלל לא אותם סוגים של חוקים. זה עניין אחר 

 בכלל, ונסביר. 

ברך את תלמידיו: "יהי רצון  ר' יוחנן בן זכאי
לגבי  אשתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם"

הרגשי הפחד מלעבור על חוק מחוקי התורה, 
שיהיה המורא כמו שאדם מפחד לעבור ברמזור 

דום כשיש ניידת משטרה במקום, ודאי שהוא א
מפחד לעבור על החוק הזה, הלואי שיהיה מורא 
שמים, להוציא משהו בשבת לרשות הרבים או 
להכניס לפה דבר שהוא לא בטוח לגמרי בכשרות 

 שלו, כמו הפחד של אדם מחוקי בשר ודם. 

מה הוא מתן תורה לישראל  אבל עניין הידיעה
כי הם  -אל הוא בבחינת הוא כך, מתן תורה לישר

זה עומד מעל הערך של עצם החיים והמוות חיינו, 
. אם יש הלכה בתורה, שאדם חולה הולך שלנו

לרופא, ואם יש פצע, ישים תחבושת ויטפל 
בריפוי, ושאדם ישמור על הבריאות שלו, עושים 

לא מפני שטוב לנו, אלא רק מפני את זה, ולמה? 
וא שנשמור . כמו שרצון השם השזה רצון השם

שבת, כך רצון השם שנשמור על הגוף שנתן לנו. 
אנחנו לא אדונים על הגוף. הקב"ה רוצה שהגוף 
יהיה בריא, ונשמור על הנכס שהקב"ה נתן לנו, 

 לכן מתנגדים לסיגופים מתי שזה לא לפי הלכה.

                                                           
 כ"ח, ע"ב ברכות א

מיד ניתנו ההלכות  כשניתנה תורה לעמ"י
שישנם דברים שהערך שלהם הוא מעל הברורות, 

. במקום שיש צווה של שמירת בריאות הגוףהמ
הלכה כזאת אז יש מצוות קידוש השם, 'ייהרג ואל 
יעבור'. כשניתנה תורה לעמ"י, כמו שאנחנו 

תורה  'אהבת עולם אהבת אותנו... -אומרים 
ומצוות חוקים ומשפטים... כי הם חיינו', תורה 

ואם לפי חוקי התורה יש להפסיק ומצוות הם חיינו 
של הגוף, זה נקרא שהאדם קונה לעצמו את החיים 

 , 'כי הם חיינו'. חיים, כי קיום התורה זה חיים

 

 ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה
 

ראשית התהוותו של עמ"י.  בפ' במדבר מתוארת
וכן בקביעת הסדרים, במפקד, י"ב שבטים 
מחולקים לד' רבעים, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה 

חנה דן. 'וידבר ראובן, דגל מחנה אפרים, דגל מ
השם אל משה לאמר', כמו ש'וידבר אל משה 
לאמר', בעניין 'ועשו להם ציצית', כך גם 'שבתותי 
תשמורו', וכך יש גם מצווה דאוריתא לסדר את 
החניה והמסעות שנמצאים עמ"י במדבר בדרכם 

 לא"י.

ר ה' ֶאל ֹמֶשה" ִאיש ַעל  ְוֶאל ַאֲהֹרן לֵּאֹמר: ַוְיַדבֵּ
ל ִמֶנֶגד ִדְגלֹו ְבֹאתֹ  ית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ת ְלבֵּ

ד ַיֲחנּו" כל איש ואיש יחנה  בָסִביב ְלֹאֶהל מֹועֵּ
בריכוז הזה, היכן שהדגל שלו נמצא, 'באותות' 

, "ִסיָמִנין ָהיּו ְלָכל ָנִשיא ְוָנִשיא ַמָפה גאומר המדרש
ראות ְוֶצַבע ַעל ָכל ַמָפה ּוַמָפה" אותות זה דגלים לה

למשפחות האבות  -מה הדגל שלו, 'לבית אבותם' 
 -יחנו בני ישראל, 'מנגד סביב לאוהל מועד' 

שהחניה המסודרת תהיה סביב לאהל מועד. דהיינו 
 שבמרכז נמצא המשכן ומסביב לו בכל הצדדים
נמצאים י"ב השבטים. זה כדי לחנך את הדור 
הראשון של מקבלי התורה, שבמרכז של הכל מצוי 

, הכל סביב לו. מהו המשכן? למשכן יש המשכן
חצר, בתוך החצר מבנה של שני חדרים אחד היכל, 
ואחד קודש הקדשים, ביחד 'אהל מועד'. המקום 

רק  -הכי מקודש קודש הקדשים. מה יש בקה"ק 
ארון אחד, ומה יש בארון? שני לוחות הברית 
ואח"כ כשסיים משה לכתוב את ספר התורה, 

הציר שסביבו הכל מה  הכניסו אותו לשם. א"כ
 סובב, ספר התורה! 

'איסתכל באורייתא וברא עלמא',  אומרים דחז"ל
הקב"ה ברא את התורה לפני בריאת העולם, 

לפני שבונים  -בפ' בראשית אומר משל  ההמדרש
בניין רושמים בכתב את התכנית של הבניין, כל 

                                                           
 ב'-ב', א' במדבר ב
 במדבר ב', ז' מד"ר ג
 תרומה קס'א, ע'א זוה"ק ד
 , בראשית א'תנחומא ה

פרט ופרט של התכנית, וכזה הבונה בונה את 
נקבע לפי התכנית של התורה. הבניין. כך העולם 

הבאנו פעם דוגמא, מדי פעם חוקרים מגלים 
במחקרים דברים מאוד מעניינים. יש בטבע דברים 
שהם נקראים חוקי טבע, למשל, כשאדם נפצע, 
חתך את האצבע ויוצא דם, הדם יוצא בכמות 
מסויימת ונפסק, למה הדם לא ממשיך לזרום? הרי 

ורות צינורות חוטי הוא בתוך צינורות, יש בגוף צינ
 דם ושם זורם הדם.

דק שבדקים, הכביש  כשנשבר צינור של מים 
מתמלא מים, המים לא מפסיקים לזרום מאליהם. 

אז נחתך הצינור שהדם זורם  נפצע אבל כשאדם
דרכו, ובכל זאת הדם מפסיק לזרום והסיבה היא, 
כי הדם הזה שיוצא לאוויר העולם נקרש. אנו 

יום יום אלה מחוקי הטבע רגילים לראות את זה 
שהקב"ה ברא. קראתי פעם שהמחקר גילה 

 שכשהתינוק קטן הקרישה עוד לא פעילה כ"כ. 

, שיש תינוקות שמכירים וזה דבר שכתוב בגמרא
אותם לפי הצבע אם חולים בצהבת אם הוא צהוב 
או אדום. בתינוקות בריאים, גילו הרופאים 

ש שכשהתינוק בן שמונה ימים אז הדם כבר נקר
טוב, כשהוא בימים הראשונים עדיין לא התפתח 

 הטבע הזה של קרישת הדם. 

שקרא את זה בחדשות רפואיות  מישהו סיפר לי
ואמר לי אוה... עכשיו אני מבין למה התורה אמרה 
למול את התינוק ביום השמיני ולא קודם, בשביל 
שהתינוק, כבר תהיה לו קרישת דם המילה ויבריא 

מה יש בתורה. אבל באמת, מהר, רואים איזו חכ
למה הקב"ה מה שאמר זה לא נכון, אלא להיפך, 

ברא את הדם שיקרש ביום השמיני, כדי שיתאים 
. זה לא סיבה של מצוות מילה. למצוות מילה

המילה ניתנה ליום השמיני, זה רצון השם רצון 
העליון, יש כ"כ הרבה דברים ברמז דרש וסוד 

יין גבוה מאוד וככה צריך להיות. ח' ימים זה ענ
. חמדמה את זה לשמיני עצרת ועוד דברים זהמדרש

א"כ הסיבה שהמילה לשמיני כי זה חוקי התורה. 
וכשברא הקב"ה את אדם הראשון הוא ברא אותו 

 כך שהגוף יתאים לחוקי התורה שקדמו לבריאתו.

פעמיים מופיע פסוק דומה  נחזור לעניין המשכן:
. "ְוָסִביב ַלִמְשָכן טִמְשַכן""ְוַהְלִוִים ַיֲחנּו ָסִביב לְ  –

, אומר רש"י: הלויים חונים קרוב למשכן, יַיֲחנּו
אמה  2000ובנ''י בריחוק אלפיים אמה ולא יותר, 

הם מיל, שזה תחום שבת, כדי שיוכלו בשבת 
ללכת מהאהלים שזה נקרא עיר ]שיש להם דין של 
תוך העיר[, לשאול שאלות את משה רבנו שנמצא 

                                                           
 מ"ז, ע"ב חולין קל"ד, ע"א | שבת ו
 , פסקא כ'ח, 'ביום השמיני עצרת'פסי' דרב כהנא ז
 ויקרא יב, ג' אוה"חראה  ח
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ם סופר, לעילוי נשמת: יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסי
 יה בת אסתר. ז"ללאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דל

ויה, ואם זה אלפיים במחנה לו 
מהמשכן אז מהדירה של 
הלוויים זה פחות מאלפיים. 
והרי כל שטח מחנה ישראל היה 
ג' על ג' פרסאות, והפרסה ד' 
מילין, י"ב מיל, י"ב פעמים 
אלפיים אמה, זה היה הריבוע 

הגדול של מחנה ישראל והכל נחשב כמו ד' אמות 
 כי כך הלכה, עיר שבנויה בתים בתים כל העיר היא

כמו ד' אמות ואפשר מהקצה השני ללכת בתוך 
העיר, בתוך המחנה, עד שיגיעו לבית האחרון 

המרחק הוא אלפים אמה. וכך  שממנו ולמשכן
יוכלו לשאול בשבת כל שאלה ממשה רבנו 
ולשמוע את השיעורים ממשה רבנו ולחזור 
לאהלים. כדי שיוכלו להגיע. אבל הלויים עם משה 

  רבנו כולם קרובים למשכן.

אמנם כל עמ"י עם קדושים, אבל  מה רואים כאן,
הלויים בתוך עמ"י שהם, "יֹורּו ִמְשָפֶטיָך ְלַיֲעֹקב 

ל" אלה שהם יותר מקודשים  יאְותֹוָרְתָך ְלִיְשָראֵּ
ועוסקים בתורה יותר שעות ביום, מקדישים יותר 
עמקות בתורה, הם יותר קרובים למשכן ולקב"ה. 

י חייב בכל תרי"ג וכך זה בכל הדורות, כל עמ"
 ]ראה מסגרת[ מצוות התורה, אבל אומר הרמב"ם

, שבימינו כל אלה יבבסוף הלכות שמטה
שמקדישים את עצמם לעסוק בתורה, הם כמו 
הלויים שהיו בימי משה רבנו והתנ"ך, הם החלק 

 המקודש בעמ"י 'יורו משפטיך ליעקב'. 

ויודעים שאלה  שישראל מכבדים את הלויים
שים יותר, ולא שווים אליהם, זה הלויים הם מקוד

קיים גם היום. לכן אנו רואים כמה חשוב כבוד 
התורה, כבוד החכמים שלומדים תורה כבוד גדולי 

 התורה. 

 

 הזהרו בגחלתן
 

בימי רבי עקיבא איגר )רעק"א( שהיה  היה סיפור
רב בעיר פוזן בגרמניה המזרחית קרוב לאזור ליטא 

א, הוא היה נחשב ופולניה, יש ספר תשובות רעק"
לגדול חכמי התורה בדורו. כדי ליישב קושיא של 
רעק"א בונים תילי תלים של פלפולים, אמר הרב 
מבריסק שאם אחד אומר שתירץ קושיא של 

לא נכון או לא לגמרי, הכוונה  רעק"א זה מסתמא
שזה תירוץ אבל אחרי כל התירוצים תראה 

 שהקושיא נשארת קושיא. עדיין עומד הקושי. 
נפטר לפני מאה ושבעים שנה  רבי עקיבא איגר

ועוד משהו, לפני מאה שבעים וקצת יותר היה כבר 
זקן והביאו לפניו שאלה קשה של סכסוך ממוני, 
בין שתי חברות גדולות, מפעלי דפוס על זכויות 
ההדפסה של ש"ס מפואר. הוא עיין, חקר ושמע 

, צד אחד היה יגאת הצדדים והלכו לבי"ד זבל"א
של בית דפוס בעיר וילנא, יוסף בן מנחם בעלים 

                                                           
 לג, י' דברים יא
 הל' שמיטה ויובל פי"ג, הי"ג רמב"ם יב
דהיינו שאחד הצדדים בוחר לו  –'זה בורר לו אחד'  יג

 דיין הנאמן עליו.

ויטא של סללמשפ' ראם, והיה דפוס אחר בעיר 
ויטא מדפיסי סלשפירא, קרובים של אדמו"ר. 

הדפיסו קודם ש"ס מפואר וקיבלו מבי"ד מקודם, 
כתב הסכמה ואיסור חמור שלא ידפיסו ש"ס 

שנה, וזאת, כדי שלא יפסידו את  20מפואר במשך 
אבל הייתה להם  .הדפוסההשקעות של הוצאות 

הצלחה גדולה, וגמרו למכור את כל הש"סים, 
 20 -וכיסו את כל ההוצאות ברווח, לפני סוף ה

. ואז ביקש ראם להדפיס, ובי"ד של זבל"א שנים
פסק שממילא פג האיסור, ואז סלויטא הלכו לבי"ד 

 אחר שפסק לאיסור.

להלכה שהחרם פג תקפו בפסק  רעק"א היה סבור
ר לוילנא להדספיס ש"ס וגם כתב הזבל"א ומות

הסכמה על הדפסת ראם. בעלי הדפוס שהפסידו 
בדין שאלו רב אחר, הרב אמר שלפי דעתו אפשר 
לפסוק אחרת. ספק כך או כך. נהיו ויכוחים 
גדולים, ופירסמו מודעות וכרוזים ונהייתה פלוגתא 
גדולה, אספו חתימות לכאן ולכאן. בתוך הויכוחים 

שהפסיד בדין תורה, שכנראה אמר אחד המדפיסים 
רעק"א סבור כך שהרי רעק"א הוא עכשיו זקן, ויש 
לו בן ת"ח גדול, ר' שלמה שעוזר לו, והיות 
שהמדפיס שהפסיד הוא ממשפחה של אדמו"ר 
חסידי, ובעלי ש"ס וילנא הם לא חסידים )הם 

(, אז כנראה ...מתחילים 'ברוך שאמר' לפני 'הודו'
על האבא,  שהבן המתנגד לחסידים השפיע

שיפסוק לטובת המדפיסים הלא חסידים. כך הם 
 כתבו את זה על רקע"א שהבן הסית אותו. 

וכי כשאני פוסק הלכה,  הוא כעס מאוד ואמר,
אני לא מבין מה שאני עושה? האם אני מושפע 
מאחרים? הרי סומכים על הפסקים של רקע"א 
בכל קצות העולם, וכשאני לא בטוח אני לא פוסק, 

פוסק סימן שבררתי את זה. אני מוחל על  ואם אני
, אבל זו פגיעה בכבוד התורהזה לא רוצה כבוד, 

 ועל זה אני לא יכול למחול. 

ברוסיה, שהיתה שולטת על  כעבור זמן קצר,
פולניה, ליטא ועוד, היה קיים צנזור, שבודק מטעם 
הממשלה אם אין בספרים שמדפיסים משהו נגד 

יש דברים נגד  המלך או נגד הנצרות. בגמרות
הנצרות, הגיע הבודק שהוא ע"פ רוב מומר שידע 
עברית, ואמר שאת הדפוס הזה צריך לסגור, כי 
המלך נוצרי וזה פוגע בו. עשו נגדם משפט שהם 
מורדים במלכות ושמו אותם בבית הסוהר, שם 
עינו אותם בעינוים קשים, לקחו את כל הגמרות 

אסון וכל ספר שנדפס בסלויטא ושרפו, זה היה 
גדול כי גם חיפשו בבתים. והבין בעל הדפוס 

 שהיתה כאן קפידא של רקע"א. 

למה כ"כ הקפיד. כי באותו הזמן  הסביר החזו"א
התחילה התנועה הרפורמית, והם היו מקורבים 
למלכות ומשפיעים וטוענים שהם יהודים יותר 
טובים ותרבותיים, ואנו נתקן את התורה, נתערב 

לממשלה שהיהדות לא תהיה  בעם הגרמני וזה טוב

בחושך. רעק"א היה נלחם נגדם 
וכל עמ"י העריץ את רעק"א 
והיה מאוד מכובד בממשלה. 
והיה עוצר את הזרם שלהם. ואם 
הייתה יוצאת שמועה שרעק"א 
הוא כבר סנילי, הרפורמים 
יתפשו את זה ויאמרו שמה 
שהוא אומר חסר כל משקל. רעק"א היה חכם והוא 

 ה, כך הסביר החזו"א. ידע מה שהוא עוש

בכבוד התורה וזה אסון גדול  לכן הייתה קפידא
מאוד. מספרים עליהם שהם היו צדיקים גדולים רק 
נכשלו במילה אחת. מספרים על אחד מהם שקיבל 

מלקות, שהיה צריך לחשוף את הגב  25עונש 
וללכת כפוף על ארבע, היה מקובל ברוסיה כך, עם 

מעמידים שוטרים  הגב פתוח למעלה ומשני צדדים
בשוט שמרביצים, ובכל מכה יוצא דם, נתנו לו 
עשרים וחמש מכות כאלה. באמצע הדרך נפלה 
הכיפה, הוא חזר לקחת את הכיפה לשים על הראש 

קיבל עוד פעם מכות, הוא עשה את זה בתום לב. ו
צדיקים גדולים שקיבלו עליהם את הייסורים 

א על באהבה, אבל מכאן רואים מה זה נקרא קפיד
 פגיעה בכבוד התורה. 

ולא טלויזיה, אבל מספרים לי  אני לא שומע רדיו
שיש תקשורת, יומונים, שבועונים, מספרים על 
צדיקים שההוא עושה כך כי יש לו חשבון פוליטי 

ח"ו לשמוע דברים כאלה לדבר על כזה וכזה, 
, אפילו יש ביניהם חלוקי דעות כל אחד צדיקים

בכלל שהצדיקים האלה  רוצה לש"ש ואין דבר כזה
מושפעים ממי שמייעץ להם. חשבון או מפלגה 

 סיעה אין דבר כזה אצל הצדיקים. 

שחברי כנסת קיבלו  אני זוכר שהיה מעשה
הוראה מהרבי מגור ומהסטייפלר לנהוג כך וכך 
בכנסת, אבל היה קשה מאוד לקבל את ההוראה 
הזאת, היו מפסידים כ"כ הרבה הטבות מהמדינה, 

מהח"כ שאלו רב אחר, והוא אמר, אם אבל חלק 
יש כ"כ הרבה תועלת, אז לא נורא תעשו כך, 
החרדים ירויחו הרבה כסף, בסיעה שלכם רוצים 
את כבוד התורה ותרויחו הרבה קרקעות. לא 
התחשבו במה שהרב'ה מגור והסטייפלר קבעו. 
אחד מהם כעבור זמן קצר נהרג בתאונת דרכים 

קווה ונפטר. זה ואחד קיבל התקף לב כשיצא מהמ
 אש!! היזהר בגחלתן שלא תכווה. 

, טו, אומר רבינו יונהידעובדות רבות יש בגמרות
. הקב"ה מקפיד על כבוד ת"ח יותר מעל כבוד עצמו

ומביא הרבה עובדות, אחד דיבר על שמואל 
בגמרא, סיים לדבר נשברה הקורה נפלה על ראשו 
ונהרג מיד. משל למלך, שנותן פקודה לגנרל של 

כל חייל שמסרב פקודה והולך מהמערכה,  הצבא
עונש מוות. לעומת זה אם אדם ירק על המלך 
עצמו המלך לפעמים בודק אותו ואומר אני סולח 
לך, המלך רוצה להראות נדיבות, ויכול להראות 
נדיבות. "מלכותא דרקיעא כמלכותא דארעא", לא 
במקרה יוצא פרשת הדגלים המשכן והלויים, סמוך 

 זה גם עניין חג השבועות.  לחג השבועות.

                                                           
ק"י,  סנהדריןפ"ט,  ב"בק"ט, ע"ב,  שבתלט,  ברכות יד

 ע"א, 
הל' ת"ת  רמב"ם, שער ג' )אות ק'ס(, ועיין: שע"ת טו

שמות  קזוה"פ"ו, הי"א ובהל' תשובה פ"ג, הי"ד, 
 ס"ד, ע"א

ִוי ִבְלַבד" ֶבט לֵּ י ָהעֹוָלםֶאָלא  ְוֹלא שֵּ ֲאֶשר ָנְדָבה רּוחֹו  ָכל ִאיש ְוִאיש ִמָכל ָבאֵּ
ָעה ֶאת ה'אֹותֹו ֶוֱהִבינֹו ַמָדעֹו  ל ַלֲעֹמד ִלְפנֵּי ה' ְלָשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו ְלדֵּ  ְוָהַלְך ְלִהָבדֵּ

ַעל ַצָּוארֹו ַעל ַהֶחְשבֹונֹות ָהַרִבים ֲאֶשר ִבְקשּו ִק ָיָשר ְכמֹו ֶשֲעָשהּו ָהֱאֹל ים ּוָפַרק מֵּ
ש ֹקֶדש ָקָדִשיםְבנֵּי ָהָאָדם  י ֶזה ִנְתַקדֵּ י  ֲהרֵּ ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ

י ֶזה ָדָבר ַהַמְסִפיק לֹו ְכמֹו ֶשָזָכה ַלֹכֲהִנים ַלְלִוִיםְוִיְזֶכה לֹו ָבעֹוָלם הַ עֹוָלִמים  . ֲהרֵּ
ר   יב"ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָתה תֹוִמיְך ּגֹוָרִלי'' ה(, טז תהי')ָדִוד ָעָליו ַהָשלֹום אֹומֵּ
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