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אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחודש השני ' וידבר ה

שאו את ראש כל . לצאתם מארץ מצרים לאמרבשנה השנית 

  )ב- א. א( 'עדת בני ישראל וכו
למה  ,דקדק "מדרש יהונתן"בספרו  ע"ק רבי יהונתן איבישיץ זי"הגה

בשנה השנית "ה יכול להיות כתוב הרי הי, הזכיר כאן ענין יציאת מצרים

  ? "להיותם במדבר

את ראש שאו "ה כאן "למה צוה הקב: על פי שאלה נוספת, אלא מבאר

דאין .) בבא מציעא מב(ל "והלא אמרו חז, את ישראל ושימנ "בני ישראל

שבדבר שבקדושה  ,אלא התירוץ הוא .הברכה שורה בדבר המנוי והמדוד

כי אין המנין שולט על דבר קדוש לבטל , הברכה מצויה אף בדבר המנוי

  .הברכה ממנו

ה את ישראל משערי טומאה והביאם "והנה ביציאת מצרים הוציא הקב

בצאת ישראל ממצרים ") א, תהילים קיד(וכמו שכתוב , לשערי הקדושה

ולכן בטרם ציותה התורה . "ות יעקב מעם לועז היתה יהודה לקדשבי

שאז נעשו ישראל , "לצאתם מארץ מצרים"למנות את ישראל אמר הכתוב 

ו ראש כל עדת בני שא" מיד לצוות ה"יכול הקב ועל ידי כך, קדושים

שים לא יקלקל המנין את הברכה יען ישראל קדוכי , תםלמנות או "ישראל

   ...ובדבר שבקדושה הברכה מצויה אף בדבר המנוי הם מיציאת מצרים

אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחודש השני ' וידבר ה

  )א .א(' בשנה השנית וכו
הסבר  ע בספרו נועם אלימלך"נסק זי'אלימלך מליעזק רבי "הרהמסביר 

כי , שיתנהג עצמו, דהתורה מלמדת לאדם, נראה: 'וזה לשונו הק !נשגב

למען ילמד אדם להיות תמיד מוכנע גדול ' סיני'להיות שהתורה ניתנה ב

שמאס בהרים , ברוך הוא, כדרך שעשה השם יתברך, ונבזה בעיניו

רק לזה צריך , "במדבר סיני"וזהו , מכולםהנמוך , ובחר בהר סיני, הגבוהים

וזה הוא מניעה , האדם שלא יתעצב מחמת גודל הכנעה יפול בעצבות

שיראה להיות , לכן הזהירה התורה עליו, גדולה מעבודת הבורא יתברך

 –" באהל מועד"וזהו . כי אין השכינה שורה מתוך עצבות, תמיד בשמחה

הוא ' מועד'כי , הוא לשון שמחה ',מועד'של ' אהלו'שיכניס עצמו ל: פירוש

ואיך אוכל : ואם יאמר האדם: פירוש –" באחד לחודש השני. "לשון יום טוב

אף על פי כן יראה : ולזה אמרה תורה! ?כיון שהרביתי לפשוע, לשמוח

הרי אני כאילו נולדתי היום : לעשות תשובה בשמחה ויתחזק עצמו לאמר

. שנתחדש כבריה חדשה' דושחי'וזה נקרא . ולא אשוב עוד לכסלה, הזה

: כי האדם הזה הוא נתחדש שתי פעמים –" באחד לחודש השני: "וזהו

  ... ביום שעושה התשובה ונתכפר לו –והשני , ביום שנולד –האחד 

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם 

  )ב. א(במספר שמות כל זכר לגלגלתם 
ק רבי "הרהאך . בקע לגלגולת, םעל ידי שקלי –" לגלגלתם: "י"מסביר רש

וזה , באופן אחר) 'נשא'בתחילת פרשת (מסביר  ע"נסק זי'אלימלך מליעז

  : 'לשונו הק

והוא נושא אותם על ידי דבקותו , כי הצדיק הוא מעלה את העולם כולו

וזה , יתברך שמו, ועל ידי זה הוא מקרב אותם לעבודת הבורא, וקדושתו

שהנשיאות ראש ההיא יתנהג לפי , ה השםלכן צו* ', נשיאות ראש'נקרא 

איזה איש יש לו , יכול לידע, היודע גלגולי הנשמות, כי הצדיק, הגלגולים

ומשה ואהרן היו במדרגה זו , נשמה קדושה או מאיזה עולם נשמתו נלקחה

שאו את : "ברוך הוא, לכך צוה אותם השם יתברך, וידעו גלגול הנשמות

כן תעלו אותם , לפי גלגול הנשמות: שפירו –" ראש בני ישראל לגלגלתם

  . 'וכו. * למעלה

 

  

  
  

מסופר רבות על כל מיני אנשים  ע"נסק זי'ק רבי אלימלך מליעז"הרהעל , ואכן

כפי שפירש כאן , ובכך הביא לתיקונם, שראה והבחין את שורש נשמתם וגלגולם

כן תעלו אותם , לפי גלגול הנשמות –" שאו את ראש בני ישראל לגלגלתם"

  ! אחת מני אלף": צנתרות הזהב"ונביא בפניכם עובדה המובאת בספר . למעלה
 

שערך רבי אלימלך בצוותא עם סגל נבחר , בעיצומה של אחת הנסיעות

ובעוד . הבחינו הנוסעים באדם הרץ אחרי העגלה ומתאמץ להשיגה, מתלמידיו

והאם צריך , האם הבחין גם הרבי בכך, התלמידים מסתפקים בינם לבין עצמם

נענה רבי אלימלך והורה לעגלון לזרז , אם לאו, להסב את דעתו הקדושה לכך

שמעולם לא נהג להתערב בו , דבר. את הסוסים ולהגביר את מהירות הנסיעה

כי דבר האיש הרץ בעקבות , כבר נהיר היה לתלמידים, מעתה. ולחוות את דעתו

וכי יש קשר בינו לבין ההוראה להגביר את , הרבי העגלה אינו נסתר מעיני

הגביר גם האיש את מהירות , אך עם הגברת מהירות הנסיעה. מהירות הנסיעה

, כמו לא שת לבו לזאת, אבל הרבי. ריצתו ורץ כצבי בעקבות העגלה המתרחקת

מרגע לרגע צברה . הותיר את הוראתו בדבר הגברת מהירות הנסיעה בעינה

  ולעיני התלמידים הצופים, הסוסים דהרו ודאו כנשרים, ספתהעגלה מהירות נו

 העגלה האיש רץ בעקבות: אחור מעל העגלה נתגלה מחזה יוצא מגדר הטבע

אך . כשהוא מדביק כמעט במהירותו את העגלה הפורחת, על אנושיים בכוחות

אפסו כוחותיו , לאחר רגעים ארוכים של ריצה על טבעית זו. אל העגלה לא הגיע

אך גם עתה לא הורה הרבי . איש והוא כרע תחתיו ונפל על האדמהשל ה

  . כשהוא נותר מאחור, ועד ארגיעה נעלם האיש מעיני הנוסעים, לעצור

וחילו את פני הרבי להסביר , לא יכלו התלמידים להתאפק, בהגיעם אל המלון

נענה . להם את פשר המהירות בה נמלטו מפני האיש אשר כה ביקש להשיגם

  :  ילח להם לאמורהרבי וג

וזה לו כעשר שנים ששבק , לא מבני העולם הזה היה, אותו האדם אשר ראיתם"

אך החמיץ באחריתו , היה הלה תלמיד חכם בראשיתו, בימי חייו. חיים לכל חי

נמצא חייב , כאשר דנו את דינו לפני בית הדין של מעלה. ויצא לתרבות רעה

המירו , מסיבות שונות, אולם. לם הזהמעיקר הדין לשוב ולרדת בגלגול נוסף לעו

  .לו את עונש הגלגול בתעייה במשך עשר שנים בעולם התוהו

כשאף לו עצמו , מלובשת בגוף דמיוני בלבד, נעה ונדה נשמתו בעולם, מני אז

מזדמן לו לפגוש בעגלה שאחד מצדיקי הדור נוסע , מדי פעם, נראה כי הינו חי

כשנשמתו מפרכסת להשיג את הצדיק , תיורץ הוא אחריה בכל כוחו, ואז, בתוכה

שאינו מצליח , תיקונו הוא בכך, ובאמת. כדי לבקש מלפניו כי יפעל לתיקונה

  . להשיג את הצדיק ונותר עקב כך בעגמת נפש מרובה

ועל כן היתה ריצתו היום אחרי , מלאו עשר שנים לריצוי עונשו הקשה, היום

נפל גם , עגמת הנפש שהיתה לומלבד , הפעם. עגלתנו עד למעלה מכוחות אנוש

  .ובכך הושלמה סאתו לבוא אל תיקונו השלם, כביכול, ארצה באפיסת כוחות

לעלייתה של אותה ' לחיים'הבה נשתה " –סיים רבי אלימלך ואמר  –עתה 

  !"...  נשמה

  )א. א( במדבר סיניאל משה ' וידבר ה
וכשנפלו בעגל , כשיצאו ממצרים מנאן. מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה

  ). י"רש(וכשבא להשרות שכינתו מנאם , מנאן לידע מניין הנותרים

שמתוך "י "בתחילה אומר רש? י הללו סותרים את עצמם"דברי רש, ולכאורה

שאז י זמנים מיוחדים "מונה רש, כ"ואילו מיד אח, "חיבתן מונה אותם כל שעה

  ? "כל שעה"שזה לא היה , משמע מכך, מנה אותם

דהרי : על דרך שאלה נוספתע "מיר זי'ק רבי יחזקאל מקוז"הרהאלא הסביר זאת 

איך נמנו כל ישראל , ואם כן. יש לו חשיבות מיוחדת" דבר שבמנין"ש, ידוע הכלל

הרי בטוח שהיו ביניהם גם כמה פחותי , כאילו כולם שווים וחשובים הם, יחד

  ? רךע



 

  

  

, אל תהי בז לכל אדם): "ג. אבות ד(ל אמרו לנו "שחז, התירוץ הוא, אלא

  . ולכן היו יכולים כולם להימנות כאחד". שאין לך אדם שאין לו שעה

 –" כל שעהמתוך חיבתן לפניו מונה אותם : "י"כוונת רש כ"אוזו הייתה 

  ,"שעהשאין לך אדם שאין לו "הכלל הוא מונה כל אחד ואחד לפי , כלומר

  ...ועל ידי כך כולם אהובים וחביבים לפניו

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם 

  )ב. א(במספר שמות כל זכר לגלגלתם 
מיותרים אחרי שכבר כתוב בתחילה " במספר שמות"לכאורה המילים 

ל צינץ "ק המרא"הגהאלא מסביר ? "שאו את ראש כל עדת בני ישראל"

שבני ) ה, ויקרא רבה לב(ל "דהנה אמרו רז "מלא העומר"בספרו  ע"זי

וזה שמר עליהם מלהטמע ולהתבולל . ישראל במצרים לא שינו את שמותם

כי שמם הוכיח עליהם שזרע ישראל המה ואין להם להתקרב , בין הנכרים

  . אל המצריים הטמאים

שהתייחסו ישראל על , למשפחותם לבית אבותם, וזה שאמר הכתוב

בידם להדבק במשפחותם ובית  וכיצד עלה, ועל בית אבותםמשפחותם 

משום , "במספר שמות"לזה אמר הכתוב , התערב עם זרים ולבלתיאבותם 

  .שהחזיקו בשמותיהם של אבותיהם במצרים

•   

: נוהג לומר כסדר בבריתות מילה א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כ

אנו מברכים את הרך הנימול כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה 

שקיבל שם יהודי  בזכות אותו –" שם"כ: והפירוש הוא". ולמעשים טובים

זה  –" כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים", הרך הנימול בשעת הברית

יהודי של ' שם'עם , די אמיתי הואיעמוד לו לימינו לזכרון בכל מקום כי יהו

ויגרום לו שיוכל להמשיך בדרך התורה והיראה ', אבות אבותינו הק

   ...ולהיכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים

ני ישראל מנגד סביב באיש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו 

  )ב .ב(לאהל מועד יחנו 
ה את משה "בו ציוה הקב, שבכתוב זה: אמר ע"ק בעל הבן איש חי זי"הגה

שהמתעסקים : יש בו גם רמז עמוק מאד, בסדר הדגלים למחנות ישראל

ה יחון "כי הקב, מובטחים הם, בצדקה לחונן ולפרנס אנשים דלים ורעבים

) א"ע' דף קד(כפי שכתוב במסכת שבת !.. אותם ויקרבם אליו ביותר

וזה הפירוש כאן בדברי , "ליםדמול ג", הם" ת"דל" –" ל"גימ"שהאותיות 

מן המצוה הגדולה הזאת , כלומר, "גד" "מן: "הם אותיות –" מנגד: "הפסוק

יחונו וירחמו עליו  -" סביב לאוהל מועד יחנו"יהיה , "ליםדמול ג"של 

            !...מלמעלה סביב תמיד

  )ז. ב(מטה זבולון ונשיא לבני זבולון אליאב בן חלון 
ואף למד מכך , הבחין בשינוי לשוני מענין בפסוק זה ע"א מוילנא זי"הגר

  !... הלכה למעשה

המתארים את האופן שבו חנו בני ישראל , אם נתבונן היטב בפסוק זה

ומטה "נשים לב כי רק לגבי מטה זבולון לא נאמר , מסביב לאוהל מועד

כן " החיבור' ו. "כפי שנאמר לגבי כל שבט שלישי שנמנה על הדגל, "זבולון

שהוא השלישי בדגל מחנה ראובן ולגביו , )פסוק יד(יעה לגבי שבט גד מופ

שהוא השלישי , )פסוק כב(כך גם לגבי מטה בנימין , "ומטה גד"נאמר 

פסוק (וכן לגבי נפתלי , ומטה בנימין"בדגל מחנה אפרים ואף לגביו נאמר 

הוא מטה , כאמור, יוצא מן הכלל. שהוא השלישי בדגל מחנה דן, )כט

' בלי ו –" מטה זבולון"אשר לגביו נאמר בפסוק שלפנינו רק  ,זבולון

  ? ומה פשרו של שינוי זה, החיבור

כי אירע פעם ששני בעלי דין שנפל בניהם סכסוך כספי , על כך מסופר

א "אחד הצדדים בחר כבורר את הגר. הסכימו לגשת לבוררות, מסובך

כאשר שמע . בעוד הצד השני בחר כבורר אדם שלא היה בן תורה, מוילנא

. הודיע כי הוא מסרב לשבת עמו בדין, א את מי בחר הצד השני"הגר

מכיוון שדעת בעלי בתים שונה : נימק זאת כך, כששאלו אותו על כך

על כן ברור כי לא יצליחו להגיע , לחלוטין מדעת תורה של תלמידי חכמים

האם יש לכך מקור , א"כשנשאל הגר... להחלטה מוסכמת ולעמק השווה

כאשר הוא מוסיף , השיב הוא בחיוב והצביע על הפסוק שלפנינו? רהבתו

, החיבור' בו –" ומטה"מדוע לגבי מטה זבולון לא נאמר : את הדיוק האמור

 אין? כפי שנאמר לגבי כל אחד מן השבטים שנמנו שלישיים באותו דגל

  על כן אי, אלא שמכיון שבני שבט זבולון עסקו במסחר, א"אמר הגר, זאת

   

  

  

  

  

  

  

  

שבניו היו , שבט יששכר –לחברו ולהשוותו עם השבט השני באותו דגל אפשר 

  !...  סמל לעמל ולימוד התורה

•   

לפי . כדרך שנאמר באחרים, "ומטה"לא אמר  :מובא בעל הטוריםבפירוש 

וראיתי בתנחומא הטעם שלא אמר ומטה בזבולון , שזבולון היה מפרנס ליששכר

ללמדך שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא ונותן לתוך פיו של , כמו שאמר בכולן

וכן . לומר ששכרו גדול כמותו, לפיכך לא רצה הכתוב לעשותו טפל לו, יששכר

וכתיב כי בצל ). יח ,משלי ג(הוא אומר עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר 

לכן חשוב הכל כמטה אחד וכאילו אמר ). יב. קהלת ז(החכמה בצל הכסף 

   ".יששכר מטה זבולון"

  !שבת דרך ארץ
מחדרו שבבית המדרש בעת  הרה״ק רבי מנחם מנדל מקוצק זי״עיצא פעם 

: הסתגרותו המפורסמת ושאל בחריפותו את החסידים שישבו בבית המדרש

ואילו לשבת שלפני , "שבת הגדול"לשבת שלפני פסח אנו קוראים , אימרו נא

לשבת שלפני חג השבועות איך , כ"וא. אנו קוראים שבת שובה" יום הכיפורים"

אני אומר : מיד נענה הרבי ואמר, באף אחד לא העיז ולא ידע מה להשי? קוראים

כי  !"שבת דרך ארץ: "ן תורתינו קוראיםחג מת -לשבת שלפני שבועות ! לכם

  ... לתורהדרך ארץ קדמה 

" דרך ארץ קדמה לתורה: "וכבר פירש פעם הרה״ק רבי מנחם מנדל מקוצק זי״ע

וכמו שמן ההקדמה של ספר אפשר ללמוד , לתורה" הקדמה"היא " דרך ארץ" -

אדם ניכר מה הם לפי מידת דרך ארץ שב -כך גם האדם , טיבו של הספרעל 

  ... פני התורה שיש בו

 .יםמיוחסימים ה
יוצא השנה בשבת  "יום המיוחס"נקרא ) סיון' ב(היום שאחרי ראש חודש סיון 

מפני שאותו היום שבין : הטעם הפשוט הוא? מה מוצאו של השם הזה. )קודש

 -מיוחס ומוקף משני הצדדים בימים מיוחדים  ח סיון לבין חג השבועות הוא"ר

  . ראש חודש ושלושת ימי הגבלה

? "יום המיוחד"ולא " יום המיוחס"אך בכל זאת אנו צריכים להבין מהו הלשון של 

בשעה שנתן : "אלא אפשר להסביר על פי מה שכתוב במדרש ילקוט שמעוני

מה ראו אלו : נתקנאו בהם אומות העולם ואמרו, ה את התורה לישראל"הקב

סתם ! חונף בהם ונושא להם פנים) ה"הקב(אלא שהוא  -? להתקרב יותר מאלו

משפחות ' שנאמר הבו לה, הביאו לי ספר יוחסין שלכם: את פיהם ואמר להם' ה

יום "וזה הוא הטעם שקוראים ליום זה שלפני מתן תורה ). 'ז' תהילים צו" (עמים

חל  במדבר' ולכן יוצא שפר. השמכח היחוס הצלחנו לקבל את התור, "המיוחס

  .ה-כתובים יחוסיהם של כל שבטי י, מכיון שבפרשה זו, תמיד לפני חג השבועות

•  

ששהה שנה אחת בחצרו של , הרה״ק רבי אברהם יצחק מבארניב זי״עסיפר 

וקודם . ח סיון עד אחר חג השבועות"מר מצאנז זי״ע "דברי חיים"הבעל הרה״ק 

ע "ק מצאנז זי"וכידוע שהרה, חג שבועות בא לצאנז אחד מהנכדים המיוחסים

אבל אותו אחד היה איש . ק"היה מקרב ומראה אותות חיבה מיוחדים לבנש

: ק מצאנז"שאל אותו הרה... ק"וגם התנהגותו לא היתה ראויה לבנש, פשוט

והוא לא ידע להשיב ? "ימים המיוחסים", ם שבועותמדוע קוראים לאלו הימים קוד

היו , כי קודם מתן תורה: אני אומר לך למה: ק מצאנז"אמר לו הרה. על כך

 .ולפיכך נקראים ימים המיוחסים, אבל זהו קודם חג השבועות, המיוחסים חשובים

מי שהוא למדן ומתנהג בדרך , היינו אחר מתן תורה, אבל אחר חג השבועות

 ...אין לו שום יחוס לכבודו, ואם לאו ,הוא מיוחס, לתורה ארץ שקדמה
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