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 )א', א'(וידבר ה' אל משה במדבר סיני... באחד לחודש השני 

אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מתוך חיבתן לפניו מונה  -רש"י
מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן... וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם, 

 באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאם
היא  ן הנוכחייהסיבה למניש יוצא לפי רש"י :ויש לשאול

כיוון שהקב"ה השרה שכינתו עליהם בחנוכת המשכן 
 שהייתה בר"ח ניסן.

 באחד לחודש השני? י למפקד בא רקאז אם כך מדוע הציוו
:  )ד"ת לפ"ש( שלום מבעלז זיע"א-מתרץ נפלא הרב שר

: תושב מוגדר מי שנמצא בעיר מעל שלושים יום הקדמה
פחות משלושים יום  ,גמת תושב חו"ל שבא לארץ ישראלו)כד

ומעל  ,ביום טוב שני של גלויות ומחויבהוא נוהג כתושב חו"ל 
  שלושים יום הוא נוהג כתושב ישראל וחוגג רק יום טוב אחד(

 היא רק כשעברו שלושים יום. עותישקבוזאת כיוון 
בל א ,השראת השכינה הייתה אמנם בר"ח ניסן ,י זהפל

, וזה היה  בקביעותפקד היה רק אחרי שהשכינה שרתה יהמ
 מתוק מדבש!. באייר בא' דהיינו וםרק לאחר שלושים י

***** 
 )ב', ב'(יש על דגלו באותות לבית אבותם...א

כל דגל יהיה לו אות, מפה צבועה תהיה בו, צבעו של זה לא  – רש"י
 כצבעו של זה...

 מדוע נאמר איש על דגלו ולא שבט על דגלו?
: מובא הקדמהמוסרי נפלא.  ןוחשבנו ללמוד מכאן רעיו

מדוע העורב הולך בצורה משונה? כיוון   :באוצר המדרשים
הוא נתקנא בצורת ההליכה של היונה, הוא ניסה  פעם ש

 לבסוף שכח גםש , ניסה וניסה עדלחקות אותה ולא הצליח
 .ומאז הוא הולך בצורה משונה את צורת ההליכה שלו

 םשווי )של בני האדם(ועוד נאמר בחז"ל כשם שאין פרצופיהן 
 כך אין דעותיהן שוות.

לקנא ביכולות שאל לנו לחקות או  ,מכאן צריכים אנו לדעת
כל אחד ניתנו הכישורים המיוחדים לו  משום של ,של החבר

זצוק"ל ר' משה זושא מאניפולי בלבד. כמו שמסופר על 
שאלוהו חסידיו לפשר בכיו והוא ענה שהוא  ,כהובשהיה 

חושש וחרד משאלה אחת שישאלו אותו אחרי מאה  
חד מהשאלה למה לא היית משה  ופ ועשרים שנה. הוא לא

יית משה בן מימון  וגם לא מהשאלה למה לא הרבנו? 
? לזה הוא יענה בפשטות שהוא לא קיבל את )הרמב"ם(

 הכישורים שהיו להם.
ר' משה זושא למה לא  :אבל השאלה שממנה הוא חרד היא

 תהכישרונולך נתנו את רק כי הרי  ?היית משה זושא
 לך. שישהמיוחדים 
היו  השבטים ' לרמוז שכשם שדגלי על דגלו איש'ולכן נאמר 

כך גם  'לא צבעו של זה כצבעו של זה'י "שונים וכדברי רש
תנו רק ינ ווכישרונותיכל איש יהודי צריך לדעת שתכונותיו 

ים להשתדל להפיק  ולכן צריכ ,א ליהודי אחרלו בלבד לו
 .מעצמינו את הטוב ביותר בעבודת ה'

 )ג', א'( ואלה תולדות אהרן ומשה
ואינו מזכיר אלא בני אהרון, ונקראו תולדות משה לפי   -רש"י

תורה מעלה עליו   חברושלמדן תורה, מלמד שכל המלמד את בן 
 .הכתוב כאילו ילדו

יד את  לשהמלמד הו היא הכוונהבהבנה פשוטה של רש"י 
 .התלמיד

 :)ד"ת לפ"ש( תרזיע"א מסביר אח 'תפארת שלמה'ה ואולם
ועתה אם 'בחטא העגל משה פונה לקב"ה ואומר  הקדמה:

  'ם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתתתשא חטא
ומדוע אמר כך? התשובה היא כי משה ידע שכל ביאתו  

וללמדה את בני עולם הייתה כדי להוריד את התורה ל
 וממילא אם אין ישראל הרי שאין לו סיבה לחיות. .ישראל

קהילות וכששאל   א נתפס על שהקהילכמו כן ר' עקיב
יל לו את משל  שהמ ?אותו פפוס כיצד הוא מסכן עצמו

 ,ראיםיקום חיותנו אנו מתימהדגים שאמרו לשועל ומה ב
 וכמה. על אחת כמה  (במקום מיתתנו )ביבשה

א מלמד וגם כאן ההסבר הוא שר' עקיבא ידע שכל עוד הו
אם הוא לא מלמד אין לו   אבל ,סיבה לחיותתורה יש לו 
 .בעולם אטעם להימצ

לפי זה מסביר ה'תפארת שלמה' מה שרש"י בא לומר הוא 
ש'כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו' הכוונה היא  

, כי הרי בכל עת שהוא לומד  שהתלמיד הוליד את הרב
 מתוק מדבש! מדהים!  ממנו יש לרב סיבה לחיות. 

 
 מילתא דבדיחותא עניין ילדוב

שומע את התינוק אחד חוזר הבייתה ובמדרגות הוא 

הוא פותח את הדלת ורואה את  ,ריטשלו בוכה בכי הס

מה עשית ' ,טלית ותפיליןנוק בעגלה כשהוא לבוש התי

'האמת היא שהוא בכה בלי   0הוא צועק לעוזרת 'לו

ניסיתי בכל דרך להרגיע  ' ' עונה העוזרת,קההפס

הרי כשאתה שם את התפילין  ,אותו ובסוף חשבתי

אם זה מרגיע  ש חשבתי זא ,עליך אתה מיד נרדם

 000'זה בטח ירגיע גם את התינוק ,אותך

***** 
 )ג', טו'( פקוד את בני לוי ... מבן חודש ומעלה תפקדם

משיצא מכלל נפלים הוא נמנה לקרות שומר משמרת   -רש"י
 הקודש.

הוא רק מבן  נייןמדוע אצל יתר השבטים המויש לשאול: 
עשרים שנה ומעלה? הרי גם הם מבן חודש יצאו מכלל 

 רש"י(ב )ועייןנפלים וראויים לקרות יוצאי צבא בישראל? 

 מתרץ באופן נפלא בעל האבני נזר זיע"א: 
: במעמד הרי סיני זכו עם ישראל לשני כתרים הקדמה

אך באמת כיצד ייתכן שהם   '.נעשה ונשמע'כנגד שאמרו 
יעשו בלי לשמוע? התשובה היא שהם הגיעו לדרגת 
 קדושה כל כך גבוהה עד כדי כך שהגוף היה מעצמו עושה  
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 )כמו אצל האבות הקדושים(. מצוות גם בלי לשמוע את הציווי
'לאחר שחטאו ישראל בעגל )דברים ג', י'( ומובא במדרש רבה 

אמר להם משה איבדתם נעשה שמרו נשמע' והכוונה היא 
אע"פ שירדתם בקדושה והגוף לא יעשה מצוות מעצמו, 

להוראת השכל  את הצד של 'נשמע' הקשורבכל זאת 
 תמשיכו לקיים ע"פ מה שתלמדו בשכלכם.

ומכיוון שאין אדם עומד על שכלו המיושב רק בגיל עשרים 
אביו רק מגיל  )כמו שמובא בגמרא )גיטין סח'( שבן יכול למכור בנכסי

 לכן נמנו עם ישראל מגיל עשרים שנה ומעלה. עשרים שנה(
בחטא העגל לא איבדו את מידת אבל שבט לוי שלא חטאו 

ה'נעשה' וגופם המשיך לקיים מצוות גם בלי צד השכל. ולכן  
 מגיל חודש ימים. תהם יכולים להימנו

חודש? על כך עונה רש"י שרק מגיל  גיל ינומדוע לא לפ
 מתוק מדבש! חודש הוא יוצא מכלל נפל ונקרא גוף קיים.

 
 מילתא דבדיחותא 'נעשה ונשמע'ובעניין 

מדבר בטלפון 'אשתי, אל תשכחי להדליק לי את אחד 

הדוד' כשסיים אומר לו חברו 'אחי, רואים שיש לך מילה 

בבית' 'בטח' עונה האיש 'מה חשבת שאני אשטוף כלים 

   עם מים קרים?'000

 עוזר לאשתו בבית(נתפס כשהוא )ואשרי מי ש

***** 

 מהי ההגדרה של אדם גדול?

שיודע כיצד להגדיל את אילו שקטנים ממנו, הן   זה

 בגיל, הן במעמד, הן באמונה והן במצב הרוח000

על הספסל ממול ישבה אמא אחרת, גם היא עם בנה הקטן, 
האמא הזו רואה כיצד הילד מברך וזה עשה לה משהו... היא 

ואומרת לה 'אני רוצה לומר לך שמאוד   הניגשת לאמא הדתיי
התפעלתי ממך, אבל בעיקר מהעובדה כי הילד עצר את  
 תאוותו לסוכריה ולא הכניס אותה לפיו לפני שבירך עליה'.

 'אולי תלמדי אותי איך מביאים ילד לכך?'
אני  ,אם תרצי' ,ההאם הדתייה ראמ 'הכל תלוי בחינוך'

גן ילדים דתי  ל ילדים לפתיחת מארגנת קבוצת רישום ש
 .'ונהבשכ

   מיד!!!הסכימה  צופההאם ה
תוך  ,והנה .יוצאת שוב האם הדתייה לגן הציבורי ,למחרת
ניגשת אליה אמא נוספת   ע במתקנים,נה משתעשבכדי ש

חוטים האלה שיוצאים לילד שלך ה אילותגידי מה ' :מרתווא
 .' השיבה האםא ציציתרזה נק' 'מן הבגדים?

מאוד נפעמת   לומר לך שאני הרוצ אני אחותי, תראי'
איך מגיעים   שלך, מהמידות הטובות ומההתנהגות של הילד

והיא   'הכל תלוי בחינוך'נה האמא הדתייה ווגם כאן ע' לזה?
  דתי בשכונה, ציעה לה להצטרף לדרישה לפתיחת גן ילדיםמ

 .לגן שלושה ילדיםלה כימה וכבר היו מסהיא 
  'לא יאומן'ינת חומה שאירע בשבועיים הבאים היה בב

 תהאימהושתי  ,ה עשתה לה כנפייםמהשמועה על היוז
כולן  ו ,ברות שלהן והן הביאו עוד שכנותהשפיעו על עוד ח

  .כונהשתי בדתיחת גן ילדים פהתפעלו והצטרפו לדרישה ל
שתיים נשים למשרדי אגף ובתום השבועיים ניגשו עשרים 

 החינוך וחתמו על מכתב בקשה לפתיחת גן ילדים דתי,
נפתח לו גן הילדים הדתי הראשון בשכונה, כאשר הדבר  וכך

שמרבית הורי הילדים מוגדרים   ,המדהים בכל הסיפור הוא
כמשפחות שאינם שומרי תורה ומצוות, ומה משך אותם 

בברכה  ,לכך? התשובה היא אותה אמא שקידשה שם שמים
 ..אחת שבירכה עם בנה בגן השעשועים.

 
כזו בשמים? הרי   הה אישוכעת בואו נעשה חשבון, כמה שוו
יתחנכו  לשמירת מצוות   ,הילדים שיבואו לגן הילדים הדתי

וכל ההשפעות הטובות שייצאו מהם, מזרעם ומזרע זרעם 
 ההיא. ההאישעד עולם תיזקפנה לזכותה של 

 נמצא שיש הבדל בין ספירת אדם לבין ספירת הקב"ה. 
בני אדם סופרים אנשים לפי מספרים, כל אחד הוא אדם  

יד אבל בשמים הספירה היא לפי השווי הערכי של האדם, יח
 למשל נחשבת עשרות או אולי מאות  אנשים. האישאותה 

אנשי חברא קדישא יכולים לתת נתון מהו מספר האנשים  
הקבורים בבית העלמין, אבל את מספרם האמיתי לפי השווי  

 הערכי שלהם יודע רק הקב"ה בלבד!!!  
 '...כים 'היודע מספר כולכםולכן בכניסה לבית העלמין מבר

 
אחים יקרים! כל אחד מאתנו צריך להשתדל להגדיל בחייו  
את ערכו בעיני הקב"ה, הן בדרך של שמירת תורה ומצוות  
אבל יותר מזה בכך שהוא ידאג 'לייחצן' את יהדותו, ואיך?  
בלבוש צנוע ומכובד, בהתנהגות בדרך ארץ, בברכות בכוונה  

שפעה תהיה להתנהגות כזו על  וכיו"ב... ומי יודע כמה ה
אחינו שלא זכו עדיין לטעום את טעמה המתוק של מורשת 

 אבותינו.
 וכמה הערכה  תהיה לאנשים שכאילו מאבא'לה שבשמים?

  
 שבת שלום ומבורך!!!        ה' יזכנו, אמן!

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 
/  זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/   הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 פריג'ה אלגלי בן שמעון ז"ל
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל/ רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 
 

 

  להצלחת:הגיליון 
/ הצלחה בעסקיו  –דקל מלכה /  רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי 

ולזרע קודש של קיימא / יעקב ואורי  -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  
 / רפואה ימימה בת צביה ומשפחתה להצלחת  / למכירת הדירה –ישראל 

 וב"ב וברכה לתורמת בעלום שם שלימה
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 )א', ב'( שאו את ראש כל עדת בני ישראל...
ישראל עליו לברך )שו"ע או"ח כאשר יהודי רואה קברי 

רכד',יב'( בשם ומלכות את ברכת 'אשר יצר אתכם בדין וכו'... 
 ובין היתר הוא משבח את הקב"ה שהוא 'יודע מספר כולכם...'
ויש לשאול: מה השבח הגדול בכך שהקב"ה יודע את מספר  
מתי ישראל? הרי היום כל משרד של חברא קדישא יודעים  

ל יש בשטחם. אז לשבח בזה את  לומר לך כמה קברי ישרא
 הקב"ה?

התשובה לשאלה תובן בס"ד בהקדים סיפור אמיתי שסיפר 
 הרב יצחק זילברשטיין שליט"א מהיכרות אישית שלו:

באחת השכונות היוקרתיות ברמת גן גרה משפחה שומרת  
תורה ומצוות, כשהגיע בנם הבכור לגיל גן הילדים העירוני  

ה לרושמו לגן דתי, הבעיה נגשה האם למשרדי העירייה ובקש
הייתה שבשכונה לא היה גן דתי אלא ממלכתי בלבד ולכן  

 התשובה הייתה שאין כזה גן.
 'אז אולי תפתחו גן דתי בשכונה?' שאלה האם בתמימותה.

 .'לפחות ילדים עשריםשל יה רישום ה ם'היינו פותחים א

עם בנה הקטן  הלמחרת, בשעות אחר הצהרים יוצאת האיש
לגן המשחקים בשכונה, בהפוגה שבין משחק למשחק ניגש 

ה, האמא נתנה לו אבל לפני שהוא יהילד לאמו וביקש סוכרי
לפיו הוא הרים אותה ובירך בקול רם   ההסוכרייהכניס את 

לוקינו מלך העולם שהכל -ומתוק יחד עם אמו 'ברוך אתה ה' א
שוב למתקני   ורץ ,היירהסוכנהיה בדברו', הילד אכל את 

 השעשועים.
 אבל אז קרה משהו...
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