
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

 
 

 פנינים לפרשה
 

  )(ח, ב                    "בהעלותך את הנרות"
חלוק דין הטבת הנרות מדין הדלקתן, 
שההדלקה כשרה גם בזר, ואילו ההטבה אינה 
אלא בכהן. דומה להן ענין החינוך לילדי 
ישראל, שהחינוך עצמו, היינו ההדלקה, אפשר 
גם בזר, ברם, הטבת הנרות, כלומר, ההשגחה 

אינה אלא בכהנים,  ך והדאגה להטיבעל החינו
  אלו גדולי ישראל אשר בכל דור.

  (מפי רבי משה שצקס)

 
אהרן ואמרת אליו בהעלתך את -"דבר אל
מול פני המנורה יאירו שבעת  - הנרת אל

  )ח, ב(          הנרות"                                     
רמז לחינוך הבנים שהם הם "הנרות" של 

רוצים להעלות אותם, אזי "אל ההורים. אם 
מול פני המנורה יאירו", כלומר, ילמדום 
בתלמודי תורה ובישיבות שיהיו למאורות ואז 
יאירו, וזה תפקידו של כל יהודי להעביר את 
תורת ישראל לבניו אחריו, כמבואר בתהלים 

סף האזינה עמי תורתי, לאו) "משכיל -(עח, א
מבניהם הטו אזניכם לאמרי פי וכו', לא נכחד 

לדור אחרון וכו', ויקם עדות ביעקב ותורה שם 
בישראל אשר ציוה את אבותינו להודיעם 
לבניהם. למען ידעו דור אחרון בנים יוולדו 

  יקומו ויספרו לבניהם".
הנה מזמור זה מלמדנו מה תפקידו של היהודי. 
"למען ידעו דור אחרון בנים יוולדו יקומו 

תנה לישראל ויספרו לבניהם. כלומר, התורה ני
ולמען יספרו לבניהם", ויחנכום על דרך 
התורה, וכל יהודי שאינו מקיים זאת הרי הוא 

  מועל בתפקידו בתור אב.
אמנם מה שיש לעמוד במזמור זה, מדוע 
מדגיש הכתוב "דור אחרון"? האם דוקא בדור 

  האחרון צריך ללמוד תורה?
והסבירו המפרשים, כי הנביא רואה ברוח 

ור האחרון יהי' הדבר הזה, קדשו כי רק בד
שההורים יכחידו מבניהם את תורת ישראל, 
לא הי' כדבר הזה בכל הדורות תמיד היו 
רשעים מפני שלא יכלו להתגבר על תאוותיהם, 
אבל לא הכחידו מבניהם את תורת ישראל, 
ורצו מאד שבניהם יהיו תלמידי חכמים 
ושומרי מצוות, אבל רק "בדור אחרון" רואים 

מאד, שיהודי במו ידיו רושם את בנו  דבר מוזר
בבית ספר ללא זיקה ליהדות, והדור גדל ללא 
תורה ומוסר, ואחר כך באים ההורים ונושכים 

 את בשרם, כי הם מרגישים שהם אחראים 
 
 

 
שלא הכניסו את בניהם לבתי ספר יהודים 
אמיתיים, ובנתיים הדור גדל ללא תורה וללא 

  דרך ארץ.
ן ידעו דור אחרון", שם לכן הכתוב דורש "למע

הסכנה, ולזה צריך לשים לב, ידע העם שאנו 
נמצאים "בדור אחרון", נדע את חובתינו 

  )קול יהודה -רבי יהודה צדקה(כלפיהם.               
  

"דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את 
הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת 

  )ח, ב(             הנרות"                                  
... לפי שכשראה אהרן חנוכת  -"בהעלותך" 

הנשיאים, חלשה אז דעתו שלא הי' עמהם בחנוכה, 
לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה: חייך, שלך 
גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות 

  (רש"י)
ולכאורה צריך ביאור למה חלשה דעתו של 

' כל היום אהרן הכהן ע"ה, הלא וודאי עסוק הי
במצוות, ולמצוה הזאת הרי לא היתה לשבטו 

  כל שייכות, ולמה חלשה דעתו?
אנו רואים מזה הדרך של רוחניות. הלא על פי 
דרך הטבע הי' ראוי להיות שהאיש הריק 
והניעור מכל, לו הי' נאה להיות תאב 
ומשתוקק למצוות. ואלו הצדיק המלא מצוות 

ואים כל היום, לו הי' להיות שבע. ואנו ר
ההיפך שאדרבה כל מה שהוא יותר צדיק 
וחסיד ומלא מצוות הוא הרעב ומשתוקק 
למצוות ודעתו נחלשת כשרואה שיש מצוה 

  שהוא אינו מחוייב בה ואינו יכול לזכות בה.
וזהו שאמרו חכמינו ז"ל: בוא וראה שלא 
כמידת בשר ודם מידת הקב"ה, שמידת בשר 

זיק, ודם כלי ריקן מחזיק וכלי מלא אינו מח
ומידת הקב"ה  מלא מחזיק וריקן אינו מחזיק' 
(ברכות מ.). וזו הבחינה לכל אדם אם רואה 
השתוקקות למצוות ולתורה אז ראייה שיש לו 
שייכות לרוחניות ולמידותיו הקב"ה ואם לאו 

  סימן שהוא כלי ריקן לגמרי.
  אור יחזקאל) –(רבי יחזקאל לוינשטיין 

  
לא לאורך אני צריך אלא כדי להעלותך (בעל  

  הטורים)
כשאדם מקיים מצוה או עושה פעולה טובה, 
יהרהר בליבו שאין הקב"ה זקוק לזה, כי "אם 
צדקת מה תתן לו" וכו' (איוב לה, ז) אלא כל 

לטובתו הדבר.  –מה שהאדם עושה מן הטוב 
הרי מצינו כי הכהן הגדול נצטווה בדישון 

טבת הנרות, אף על פי שאין זו המזבח, וכן ה
עבודה מכובדת לפי כבודו של הכהן גדול, אלא 
הוא נצטווה לעשות זאת כדי שיתרגל למידת 
הענוה לפי דרגתו וירצה לעשות פעולות כאלה 

  לפי ציווי השם יתברך.
וזה שאמרו חכמינו ז"ל, 'כדי להעלותך', 
 כלומר, על ידי שתהא ממלא ציוויו של הקב"ה 

 
  

ה, על ידי שאתה שובר את המידות אתה מתעל
  שלך ועולה דרגא נוספת ברוחניות.

  )גוילי אש –רבי אייזיק גרייבסקי (             
  

"וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה 
עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה 

 ה' את משה כן עשה את המנורה"
  (ח, ד)                         

הקב"ה באצבע לפי  "וזה מעשה המנורה, שהראהו
  שנתקשה בה לכך נאמר וזה". (רש"י)

מפני מה דוקא במנורה הראהו הקב"ה באצבע, 
ולא בשאר כלים, התשובה היא "לפי שנתקשה 
בה". למדנו, כי בדברים הקשים להבנה, יש 
להעזר גם באמצעים אחרים, להמחשה 
המקרבת אל ההבנה. כיוצא בזה מצינו שנוהגת 

מפני סטיות מדרך התורה בבואה להזהירנו 
הישר. היא מספרת ומתארת בפירוט רב את 
פרשת המרגלים ופרשת קרח, ועוד כהנה, 
במקום שהיה די לציין בקצרה את החובה 
להתרחק מלשון הרע ומחלוקת. אלא שאז לא 
היו הדברים נתפסים במוחנו במלוא סכנתם 
וחומרתם, היינו סוברים שהריב והמחלוקת 

ם בלבד, ואילו הינם נחלת האנשים הפחותי
האנשים הנבחרים מעם מנוקים מכל רבב. 
לפיכך ממחישה לנו התורה את חומרת הסכנה 
שבהם גם לאנשים גדולים כמו המרגלים, גם 
לפקחים וחכמי תורה כמו קרח ועדתו, ללמדנו 
עד כמה מוטלת חובת הזהירות מפני הדיבה 

  והמדון, על כל אחד ואחד בישראל.
  (מפי רבי יחזקאל סרנא).

  
"כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה 

  (ח, ד)               את המנורה"                      
המנורה מסמלת כידוע את התורה, לפיכך 
נעשתה מתחלתה מקשה אחת, ולא מכמה 
חלקים מצורפים. אפילו הגביעים, הכפתורים 
והפרחים, חייבים היו להיות מעובדים מאותו 

כולה, שרשי  גוש זהב. ללמדך, שהתורה
ההלכות, הכללים, הפרטים והדקדוקים, תורה 
שבעל פה, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, 
כולם כאחד ניתנו למשה בסיני, וכל חידוש 

"ליכא מידי  –ועיטור, שורשיו טמונים בתורה 
דלא רמיזא באורייתא". מדוקדק לפי זה לשון 
הכתוב "כמראה אשר הראה ה' את משה", 

תורה אשר גילה הקב"ה למשה היינו, כאותה 
בהר סיני, בשלמותה, "כן עשה את המנורה", 
מקשה אחת כסמל ורמז לאותה תורה 

  (בשם החפץ חיים)                         מושלמת.

 
עוד רמז חשף "החפץ חיים" במקרא זה: "עד 
ירכה עד פרחה מקשה היא", "ירכה" הוא 



מחזיק את המנורה כולה. כלומר, הבסיס ה
שאף הוא צריך להיות מגוש אחד עם 
המנורה. רמז הוא למחזיק התורה התומך 
בממונו בלומד התורה, שבעולם הבא מתאחד 

 הוא עם לומדה בקבלת השכר הצפוי לו. 
  (בשם החפץ חיים)

 
"ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו 
טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי 

בן ד' במעדו בתוך בני הקריב את קר
  )ט, ז(ישראל"                                            

לכאורה הרי פטורים היו מקרבן פסח ואם כן 
מה היתה טענתם "למה נגרע", והאם אחד 
שפטור ממצווה מסויימת תהי' לו טענת למה 
נגרע, הלא מתנהג כדין? אלא קרבן פסח הוא 

ות, קרבן קרבן מיוחד ושונה משאר הקרבנ
פסח הוא זכר ליציאת מצרים, ויצירת הבית 
של עם ישראל על ידי זה לבית אבות, והזאת 
הדם על הבתים, ועוד דהרי קרבן פסח הי' 
מכוון נגד עבודה זרה "הן נזבח את תועבת 
מצרים" (שמות ח, כב), אם כן קרבן פסח 
ערך מיוחד לו ולכך מובנת טענתם "למה 

פסח נחסר  נגרע" מאחר שבחסרון הקרבן
  להם יסוד בקדושת ישראל.

 )מקדש מרדכי –רבי מרדכי אילן (    
 
"והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה"  

      (ט, יג)                      
פירש רבינו הק' מלובלין זצ"ל עזה"ד, 
"והאיש אשר הוא טהור", איזה איש יכול 
להיות טהור, "ובדרך לא היה", שהוא יושב 

וסע על הדרכים, כי על הדרך אוהל, ואינו נ
עלול הוא לפגום בראיה או בשאר דברים, 
שאין לו מקום להתפלל ולעסוק בתורה 

  כראוי.
וזה הפירוש (רש"י בראשית יב, ב) "שהדרך 
ממעט ג' דברים, ממעט את השם, פי', עבדות 
השי"ת, וממעט את הפריה ורביה, היינו, 
שאינו פרה ורבה בתורה וממעט את הממון, 

ך לא יכול לתת צדקה כראוי, כי שבדר
לפעמים ירא שיחסר לו מכיסו, והוא במקום 
זר שלא יוכל להשיג בהלואה. או שירא 
להראות שיש לו ממון פן יגנבו מעמו. גם 
ממון בגימ' צו"ם קו"ל, שאינו יכול להתענות 
ולהתפלל כראוי מחמת חולשא דאורחא. 

  (אילנא דחיי)         
  

  הארץ'" "חקה אחת וגו ולגר ולאזרח
      (ט, יד) 

בכל התורה כתוב רק "אזרח" ולא "אזרח 
הארץ" ורק בפסח, הכא ובשמות יב, כתוב 
"אזרח הארץ". ונראה לבאר עפ"י שיטת 
רבותינו בתוספות (פסחים ג:) דכל מי שאין 
לו קרקע פטור מקרבן פסח ולכן מודגש גבי 

  (משך חכמה)     "אזרח הארץ".  פסח
  

שראל ועל פי ה' "על פי ה' יסעו בני י
יחנו ובהאריך הענן וכו' ויש אשר יהיה 
הענן ימים מספר וגו' ויש.. מערב עד 
בקר... או יומם ולילה או יומים או חדש 

      כג)-(ט, יח                       או ימים וכו'.
הטעם למה נשתנה הזמן שחנו ממקום 
למקום מסביר האור החיים הקדוש על פי 

רתם במדבר היה כדי מאמר אנשי אמת שהעב
לברר ולהוציא ניצוצות הקדושה שנשבאו ביד 
שוכן המדבר אשר על כן ה' הוא היודע כמה 
זמן היה נצרך לבני ישראל לחנות בכל מקום 
כדי לברר הקדושה מאותו מקום. ולכן 

                             הוצרכו לסדר זה לנסוע על פי הענן.

  (ט, כג)    " "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו
 –אומר השל"ה הקדוש  –יש רמז מוסר בכאן 

כי בכל פעולה או תנועה שהאדם עושה יאמר 
"אם ירצה השם", או "בעזרת השם". למשל, 
בלכתו בדרך, יאמר: הנני נוסע בעזרת 
השי"ת ובדעתי לחנות במקום פלוני בעזרתו 

  יתברך אם ירצה.
וכשבא למקום החניה יחזור ויתן שבח 

זרת השי"ת באתי הנה, ובדעתי ויאמר: בע
  ליסע לזמן פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה.

נמצא שם שמים שגור בפיו, בשעה שעולה 
וכן בכל  –במחשבתו, ובשעת מעשה 

  פעולותיו.
 
עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה "

תעשה אתם והיו לך למקרא העדה 
  )י, ב(                         "ולמסע את המחנות

אתה עושה ומשתמש בהם ולא אחר  –"עשה לך" 
  (רש"י)

כך אמרו חכמינו ז"ל (מנחות כח:): 
'חצוצרות שעשה משה כשרות לו ופסולות 
לדורות'. כל דור זקוק לחצוצרות, למקרא 
העדה ולמסע המחנות, ואמנם התקיעה 
והתרועה עצמה היא אותה שהיתה בדור 
הקודם, אולם ה'כלים' שונים ונבדלים. בכל 

תאים את ה'חצוצורות' דור צריכים לה
וחצוצרות שנשתמש בהם משה  לתנאי הדור,

  ים לדורו של יהושע.ואאינם ר
כך הסביר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי את 
הרגלו לרשום בעט סופרים, לשם הבהרת 
עניני השקפה בשפה ספרותית. הגאון רבי ליב 
גרוביץ, שהביא זאת משמו בהספידו אותו, 

יעה והתרועה לא המליץ עליו, כי אכן כי התק
היתה חדשה אצלו, כי מן המחזיקים 
בנושנות הי', אבל כיון שהשמיעם בחצוצרות 

  מחודשות, נתקבלו על לב הציבור.
  מאורי שערים) –(בשם רבי יחזקאל אברמסקי    
 

"וכי תבואו מלחמה בארצכם וכו' 
      (י, ט)               והרעתם בחצוצרות וגו'"  

תצא למלחמה על ובפרשת תצא כתוב: "כי 
אויבך ונתנו ה' אל' בידך"... שם לא נזכר 
שתוקעים בשופר, אלא, "כי תצא למלחמה" 

"ונתנו ה' אלקיך בידך". ההסבר  –ומיד 
הוא: קל לך יותר לנצח במלחמה אם הקדמת 
והתקפת את האויב בארצו הוא, אך קשה 
יותר אם השונא קדם וחדר לארצך ואתה 

למלחמה"  "כי תצא –צריך לגרשו: ולכן 
שאתה הקדמת. "ונתנו ה'" אבל אם נתקיים 
בו "וכי תבואו מלחמה בארצכם" אז יש צורך 

  בהתאמצות מיוחדת.
"והרעותם בחצוצרות", כך הוא גם במלחמת 
היצר. אם מתגבר האדם על יצרו ואינו נותן 
לו לחדור לתוך ליבו ונפשו, המלחמה קלה 
יותר והנצחון קרוב לודאי. אבל אם נתת 

הרע דריסת רגל, אז זקוק אתה ליצר 
  (הרבי מקוצק)              להתעוררות מיוחדת.

 
"וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי 
חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתכם 

          (י, י)    לפני ה' אלקיכם אני ה' אלקיכם"
בברכה האמצעית של שלש רגלים אנחנו 
אומרים והשיאנו ה' אלקינו את ברכת 

כאשר רצית ואמרת לברכנו. זאת  מועדיך...
אומרת שאנחנו מבקשים מה' שישיא עלינו 
(יעמיס עלינו) את ברכת המועד כמו שהוא 
הבטיח ואמר לברכנו. והיכן אמר ה', 
שיברכנו במועדים? מפרש הנצי"ב מוואלוזין 
שכתוב בהלל ה'  זכרנו יברך. שכל מקום שה' 

זוכר אותנו באה ברכה כמו שנאמר בכל 
אזכיר את שמי אבוא אליך  מקום אשר

וברכתיך. א"כ מפסוק זה בפרשתנו כשכתוב 
שעל ידי עבודת היום יהיה לנו לזכרון הוא 
המקור לנוסח תפילתנו שאם אנחנו נזכרים 

  מיד מתברכים.
  
וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר "

הצרר אתכם והרעתם בחצצרת 
ונשכרתם לפני ד' אלהיכם ונושעתם 

  י, ט)(                                        "מאיביכם
ונראה על דרך מוסר, דהנה יש לו לאדם שני 
מלחמות, מלחמה האויב הפנימי, ומלחמה 
עם האיוב החיצון. כמו שהביא בחובת 
הלבבות, שאמר חסיד אחד אל המלך ששמח 
בשובו מן המלחמה בשלום. חזרת ממלחמה 
קטנה, הכן עצמך למלחמה גדולה, שהיא נגד 

  היצר.
והנה כל מלחמה שיש לעם ישראל עם 
אויביהם, הוא רק מסיבת האויב הפנימי. "כי 
ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים איתו" 
(משלי טז, ז). וזה שאמר הכתוב "וכי תבואו 
מלחמה בארצכם", תדעו שהוא "על הצר 

  הצורר אתכם", שהוא האויב הפנימי. לכן 
התיקון לזה שתריעו בחצוצרות, (ותעשו 
תשובה, ואז) ותזכרו לפני ה'. ובזה תהיו 
נושעים 'מאויביכם', משני האויבים, החיצון 

  והפנימי.
  משמרת אליעזר) –רבי אהרן אלעזר פאשקוז (     
 
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי "

חדשם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם 
ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני 

      )י, י(               "  אלהיכם אני ד' אלהיכם
בספרי (בהעלותך, יט) על פסוק זה דורש: 

'אלו שבתות'. מכאן  –"וביום שמחתכם" 
מקור לשיטת הבה"ג, שסובר דיש מצוה 
לשמוח בשבת. ועיין בר"ן, פרק קמא 
דמגילה, לענין פורים שחל להיות בשבת, 
שמאחרין את הסעודה עד אחר השבת, 

עירא בעי קמי שמביא בשם הירושלמי, 'רבי ז
רבי אבהו: ויעשו אותם בשבת? אמר ליה: 
"לעשות אותם ימי משתה ושמחה" (אסתר 
ט, כב) כתיב, את ששמחתו תלויה בבית דין, 
יצא זה ששמחתו תלויה בידי שמים, דשמחת 
שבת אינה מתקנת מרדכי, ששמחתו בידי 

  אבני שוהם) –(רבי משה ליב שחור שמים היא.  

  
ר משה קומה ד' "ויהי בנסע הארן ויאמ

ויפוצו אויבך וינסו משנאיך מפניך: 
ובנחה יאמר שובה ד' רבבות אלפי 

  לו)- י, לה(ישראל"                                      
כשהיו נחים במחנה היו נראים לכמה עמים, 
כמה שבטים וכמה דגלים זה חונה במזרח 
וזה במערב כו' ולכן אמר "רבבות אלפי 

אחדות ישראל. אבל ישראל" לא נראית 
בנסוע הארון" ראו כי אין מחנה זה הולך 
למזרח וזה הולך לצפון וזה למערב אלא 
כולם הולכים בכיוון אחד אחרי הארון, ואז 
נתגלה כי 'אתה אחד וישראל גוי אחד' ולכן 
  אמר בנסוע המחנה, קומה ד' ויפוצו אויבך". 

  פרשת מרדכי) –רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש ( 
 

סף אשר בקרבו התאוו תאוה "והאספ
וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי 

  (יא, ד)יאכלנו בשר"                                  
  לכאורה הדבר פלא, שהרי במן טעמו כל 



 

  

הטעמים, וגם טעם בשר ודגים בכללם, ואם 
כן מה היה הטרוניא והגעגועים למאכלים 
ם אלו? ונראה דכיון דהמן ביסודו הוא "לח

אבירים" (תהלים עח, כה), הרי צריכים 
להיות בעל נפש לכך, אם כן האספסוף הערב 
רב שהוסיפו תאווה על תאוותם הרי היו 
בדרגה שהיו צריכים למשש את הגשמיות 
בידים ולכן התאוו לבשר. והדברים כמעט 
מפורשים ברמב"ן וזה לשונו: שלא הי' להם 
חסרון במדבר כי הי' להם המן והדברים 

ט מפורשים ברמב"ן וזה לשונו: שלא הי' כמע
להם חסרון במדבר כי הי' להם המן לשובע 
והיו עושים בו מטעמים שונים בטעם חשוב 
מאד כאשר יספר, אבל המשילו בנפשותם 
תאווה רב כמתאווים לאכול הפחמים העפר 
והמאכלים הנבאשים עד כאן, ומתוך דבריו 

  יש ללמוד גם דברינו.
  קדש מרדכי)מ –(רבי מרדכי אילן 

  
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים "

  )יא, ה(                                              "חנם
בספר "חובת הלבבות" (שער הבחינה פרק ה') 

, כי הכתב דהזכרון אחד מטובות הקב"
מבלעדו לא היה העולם יכול להתקיים, דאם 
הוא נכנס בפתחו של זה לא היה יודע איך 

בשאר דברים במאכל ובמשתה,  יצא, וגם
שאם אוכל פעם אחד דבר זה, זוכר הטעם 
שהיה במאכל כדי כשירצה לאכול פעם ב' 

  יזכור מה טעם במאכל זה. 
וזה שאמרו "זכרנו את הדגה אשר נאכל 
במצרים חנם", כלומר, הזכרון עכשיו בדגה 

  בחנם הוא, שאין לנו דגים עכשיו.
  אוהל יעקב) -(חתם סופר  

  
שנו יבשה אין בלתי אל המן "ועתה נפ

  )יא, ו(          עינינו"                                   
יש לבאר מקרא זה על דרך צחות, לפי המאן 
דאמר בגמרא שהיו יכולים לטעום במן כל 
מטעמים שרצו, אבל את מראה המאכלים 
לא ראו (רא היומא עד:). כיון שכך נראה 

  סומא אינו שלא היו שבעים באכלם, כשם שה
שבע ממאכלו. זהו שאמרו "בלתי אל המן 
עינינו", טענתם היתה שאינם רואים שום 
מאכל בעיניהם, רק מן בלבד, ולפיכך אינם 
יודעים שובע. (בהגהותיו ליומא שם. וראה 
בס' באורי רבי חיים מוולוז'ין כיוצא בזה 

  )הרש"ש –רבי שמואל שטראשון (בשם הגר"ח) 
  

אליו ויאצל מן הרוח  וירד ד' בענן וידבר"
אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים 
ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא 

  )יא, כה(                                         "    יספו
שמא חסר משה מנבואתו כלום? למה הדבר דומה 
לנר שהי' דולק והדליקו ממנו כמה נרות ואור 

חיסר כלום  דליקתו לא חיסר, אף משה משלו לא
שנאמר (במדבר רבה יד, יט) "ולא קם נביא עוד 

  בישראל כמשה" (במדבר רבה טו, יט)
ולכאורה מהו הראייה משם, דאפשר שחסר, 

  ומכל מקום הי' הנביא היותר גדול?
ונראה לי דהנה נבואתו את משה רבינו היא 
דרגה מיוחדת וכמבואר ברמב"ם ובשלוש 

א קם נביא עשרה עיקרים, ולפי זה הכוונה 'ול
בישראל כמותו' הכוונה על דרגה זו המיוחדת 
של נבואת משה. ולפי זה נראה לי דאם הי' 
נחסר משהו מנבואת משה אם כן בעל כרחך 
שנבואת השבעים זקנים היתה גם כן מסוג 
זה של נבואת משה, ולו רק חלק קטן ממנו, 
ולא הי' שייך לומר "ולא קם כמשה נביא", 

ק שאצל עליהם ובעל כרחך שלא נחסר ר
מרוחו ואם כן נבואתם היתה במדרגת שאר 

  עץ הדעת) –סורוצקין  ךברו(רבי הנביאים.         
  
וישארו שני אנשים במחנה שם האחד "

אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם 
הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה 

  )יא, כו(                                  "ויתנבאו במחנה
נבאו משה מת ויהושע מכניס. אמרו שהת

והקשו בגמרא אם כן איך אמר משה מי יתן 
ויהיו כולם נביאים וכי ניחא ליה בנבואה זו, 

  אלא 'לא סיימוה קמיה' (סוטה יז.)
וצריך ביאור מה כונת הגמרא 'לא סיימוה 
קמיה'? דהרי ידוע (שבת נו:) שאם הנביא 
מנבא לרעה תועיל תשובה ותפילה שיתהפך 

ם כשהנביא מתנבא לטוב, אין לטוב. אמנ
הקב"ה חוזר בו בדיבור טוב גם אם הי' על 

  תנאי.
ובנבואה זו היו שני דברים, א. משה מת. ב. 
יהושע מכניס. לפי זה בדבר הנבואה 'משה 
מת' יכולים לקוות שתתבטל הגזירה על ידי 
תפילה, ולכן ניחא ליה למשה, אבל בחלק 

אין 'יהושע מכניס' הרי זהו נבואה לטוב, ו
הקב"ה חוזר בו, ממילא איך יתכן שמשה 
ניחא ליה? ולזה תירצו 'לא סיימוה קמיה', 

  לא אמרו לו שיהושע מכניס.
  )גבולת בנימין –רבי בנימין הכהן רפפורט (           

  
"ורוח נסע מאת ד' ויגז שלוים מן הים 
ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך 
"יום כה סביבות המחנה וכאמתים על 

  )יא, לא(   י הארץ"                                 פנ
פורחות מגובה עד שהן כנגד ליבו  –"וכאמתים" 

של אדם, כדי שלא יהי' טורח באסיפתן, לא 
  להגביה ולא לשחות (רש"י)

לעיל אמר להם "התקדשו למחר" (במדבר 
יא, יח), ופירש רש"י: 'הזמינו עצמכם 

ד' חרה  לפורענות', כמו שנאמר לבסוף "ואף
בעם ויך ד' בעם מכה רבה" (דברים יא, לג). 
במשמע, שלא הי' זה לרצונו של הקב"ה, אם 

  כן למה דאג להם שלא יטרחו באסיפתן.
ללמדך, שמשפטי ד' ישראלים ומדודים 
במידה נכונה כחוט השערה. הגם שאכילה זו 
לא היתה רצוייה, ואדרבא מחמת זו עצמה 

ן מה שלא נגזרה עליהם כלייה, אף על פי כ
הוצרכו לסבול, דאגו משמים שלא יסבלו. 
ואפילו 'שירות' מיוחד זה ניתן להם, שלא 
יהיו מגביהים ידיהם או מנמיכים יתר על 

  המידה.
שו"ת  -  רבי אהרן ברבי עזריאל היילדסהימר(

  )רע"ז
  

"והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר 
  )יב, ג( על פני האדמה"                             

  אדם, ראשי תיבות אפר דם מרה (סוטה ה.)
ומזה יקח האדם שלא להתגאות. וזהו שאמר 
"והאיש משה עניו מכל האדם", רוצה לומר 
מכל הרמוז במילת אדם, דהיינו אפר דם 
מרה. ובזה אתי שפיר (מה שאמרו בגמרא 
יבמות דף סא.) 'אתם קרוים אדם, ואין 
אומות העולם', ומכו שאמרו בש"ס (חגיגה 

ף ה:) דישראל הם שפלים ואומות העולם ד
  הם גאים (אחרי החורבן)

  )כתית למאור –רבי אברהם פינסו (    

  
על מה ראה הכתוב צורך להוסיף  "אשר על פני 

  האדמה"?

כשמנהיג האדם עצמו בענוה, יכול הדבר 
לנבוע מתוך סיבה חיצונית כלשהי, כאשר 

  בר אין ענוה זו אמיתית וכנה.לאמיתו של ד
כנגד זה העידה התורה על משה רבינו ע"ה, 
שהיתה מידת הענוה טבועה בנפשו לא מתוך 
סיבה חיצונית כלשהי, אלא שבאמת ובתמים 
הי' ענו, כל נפשו היתה כעפר לכל, ומתוך כך 
לא הרגיש הקפדה כלשהי כאשר פגעו בו 

  ובכבודו.
דם כא –"מכל האדם אשר על פני האדמה" 

שאינו עוד "על פני האדמה", כמת זה אשר 
אינו יודע ואינו מרגיש. וכבר אמרו חכמינו 
ז"ל: 'כל המספר אחרי המת כאילו מספר 

  דלא ידעי (ברכות יט.). –אחרי האבן' 
וזה ששנינו: שאל אלכסנדרוס מוקדון 
לחכמים: מה יעשה האדם ויחיה? השיבוהו: 

צמו ימית עצמו (תמיד לב.). דהיינו ישפיל ע
עד שיהי' כעפר וכמת אשר אינו מרגיש 
תחושת עלבון כלשהי כאשר פוגעים בו 

מידתו של משה רבינו  –ובכבודו. מידת זו 
  היתה.
  )העמק דבר –רבי נפתלי צבי יהודה ברלין (    

  

 

  הליכות והלכות

  מדיני שמירת הגוף והנפש
ישנם דברים שאסרו חכמים משום סכנה 

ן היה מותר. ושמירת הגוף, אע"פ שמין הדי
  כגון:

. אמרו חכמים שאין לאכול ודגים בשר א)
בשר עם דגים משום שקשה (עשוי לגרום) 

  לצרעת.
אין חילוק בין בשר בהמה לבשר עוף האיסור 
שווה בשניהם. אם אכל דגים לפי פסק 

לרחוץ ידיו ולאכול פת שרויה  צריךהשו"ע 
במים בכדי להפריד בין דגים לבשר (שו"ע 

, וטוב שישתה ביניהם משקה קט"ז סעי' ג')
(בן איש חי), ועדיף שלא ישתה מים אלא 
שאר משקין. לפי מנהג האשכנזים לא נוהגים 
לרחוץ ידיו אלא רק לאכול ולשתות דבר מה 

  ביניהם.
לפי מנהגנו  וחלב. גבינהעם  דגיםאכילת  ב)

לא אוכלים ביחד, מאותו טעם של חשש 
מתירים  מנהגי האשכנזיםסכנה, ולפי 

ילה לאכול דגים עם גבינה או חלב ללא לכתח
  חשש.

שום קלוף, ביצה קלופה ובצל אין אוכלים  ג)
שעבר עליהם הלילה בלי קליפה מפני  קלוף

שיש רוח רעה עליהם ואין הבדל אם היה 
פתוח או סגור בתוך מקרר או כלי. אולם אם 
היו עדיין עם קליפה ואפילו רק מקצת קליפה 

  , מותר.כגון שיער בראש השום והבצל
אין הבדל בין ביצה חיה לביצה מבושלת. 
איסור אכילת דברים אלו הוא דוקא שהם 
בפני עצמם, אבל אם הם מעורבים עם דבר 
אחר כגון סלט וכדומה מותר. וכן יש מתירים 

. מלח במילאכלם אם נכבשו בחומץ או 
  לפרטים עיין בספר שמירת הגוף והנפש.

פני אין מניחים אוכלים מתחת למיטה מ ד)
רוח רעה השורה עליהם שם, ואפילו מכוסים 

  או סגורים בקופסה.
ולענין עגלת תינוק שלפעמים ישן שם יש 
מקילים להניח שם אוכלים מתחת לעגלה 
ולא חוששים לרוח רעה (שו"ת מנחת יצחק). 
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אבל יש להמנע מלהניח על מיטה שיש עליה 
עוד מיטה (מיטה כפולה). דין זה נאמר רק 

שולחן. וכן אין איסור לישון  לגבי מיטה ולא
מתחת למיטה, שדין זה רק נאמר לגבי 
אוכלין. ראה פירוט בשו"ע יו"ד סימן קט"ז 

  וכף החיים שם.
משקין מגולים: חז"ל אסרו לשתות  ה)

משקין שהן גלויים. הכוונה למים, יין, חלב, 
דבש ושום כתוש. בזמן הזה פסק מרן שאין 

ים לגלוי לחשוש לזה, רק יחידים עדיין חושש
וכן דעת הגר"א לחשוש גם בזמן הזה. והטעם 
שלא חוששין כיון שכל האיסור מחמת 
נחשים, והיום לא מצויים נחשים. ובאמת 

  במקום שמצוי ראוי לחשוש. 
יש לציין שאפילו שלא חוששין לגלוי מ"מ יש 
חשש של שקצים ורמשים ולכן יזהר לא 
להשאיר אוכל או מרק גלוי מחשש לתולעים 

ובמיוחד בקיץ שזה מצוי. דין נוסף  וכו',
שקיים לכל השיטות, גם לאלו שלא חששו 
לגלוי, שאסור לקדש על יין שהיה מגולה 
ואפילו זמן מועט בגלל שטעמו משתנה ואין 
כבוד הברכה בזה. ואם עמד במקרר גלוי 
אפשר להקל אבל ראוי להקפיד לא להשאירו 

  מגולה.
  

 מעשה חכמים 
רב הגאון ראב"ד מקצת ההנהגות של מו"ר ה

העדה החרדית הספרדית בירושלים הרה"ג 
ר' יעקב מוצפי זצ"ל שיום פטרתו חל ביום 

  י"ג סיון.
  ענותנותובמקום גאונותו שם 

מידי פעם בפעם, כשהמשתתפים הקבועים 
בשיעורי הערב, החכמים, היו שואלים אותו 
שאלה רצינית, וקושיא עצומה, שיש לעמוד 

ראש. מיד היו  ולפלפל ולתרץ אותה בכובד
רואים את החיוך הנסוך על פניו הקדושים 

והמזהירים של הרב, ובעינים חודרות, היה 
מסתכל עלינו ואומר, את התשובה הברורה 

  והקולעת. בציון הספר 
והדף, והיה מוסיף במתק לשונו הקדמה 
לתשובה ואומר: האם לא כך למדנו... או לא 
נעלם מכבודו.... והיה אומר את התירוץ 

  דבר פשוט, (וכוונתו בענותנותו לומר: וכי כ
  

ובלבד שלא לבייש  –לא כך לימדתי אתכם 
מישהו). וזאת, היות ומרגליה בפומיה: 

ה לב" פי' "כל" זאת "תועבת ה' כל גב
א שלא יתגנב בלב האדם אומרת, כל שהו

שמץ של גאוה. וזאת היתה הפשיטות של 
רבינו, שהיה אומר כל תשובה היכן כתובה 

, אם בנביאים אם בכתובים וכו'. בתורה
ברש"י בתרגום, בבלי, ירושלמי בד' חלקי 
שו"ע, בראשונים ובאחרונים, אשר כל רז לא 
אניס ליה. בו נמצאה הדוגמא לבקיאות 
עצומה וזכרון נפלאה, אשר לא היתה אף 
שאלה שעמד בה. וכך מקום גאונותו, שם 

  היתה ענותנותו.
  סיפר הרב:

נשים אצלי לדין שפעם אחת, נכנסו שני א
תורה. כל אחד טען את טענותיו, בקול רם 
ובזעם. אחרי שהקולות נחדלו, והצעקות 
נשתככו, והרוחות נרגעו, סיפר רבינו, 
אמרתי: שלפי הטענות ששמעתי, והבנתי 
הענין, צריך צד' ב' לשלם לצד א' סך כך וכך, 
ולבקש ממנו מחילה, ובזה יבא הכל על 

  מקומו בשלום.
ד ב', ופתח את פיו כאריה לועט פתאום, קם צ

אחרי הטרף, והתנפל בזעקות ובצעקות עלי, 
עד כדי בזיון, שנדהמתי למראה עיני ולמשמע 
אזני. ויצאו שני המתדיינים בפנים זועפות, 
ובדיבורים נמרצים, בקלון ובוז הלכו להם. 
מאז והלאה נפגשתי עם צד ב', עשרות פעמים 

חה, על עד היו. ואף פעם לא חשב לבקש סלי
התנהגותו הפרועה, או סימני התנצלות, 
באיזו צורה שהיא. ועם כל זאת כבדתיהו כל 

פעם שנפגשתי עמו, והשתדלתי לעזור לו, 
ולהדריכו כמיטב יכולתי, בבעיות שהיה 

  נתקל בהם, כאילו לא היו דברים בינו לביני 
מעולם, וכאילו לא שמעתי מאדם זה מילה 

ה בלבי או דיבור של זלזול. עוד שעלת
מחשבה והחלטה, שאין זה אותו האיש, 
שאמר את מה שאמר, ולכן אף לא הרהרתי 
  אחריו ואפילו בתוך לבי לא הקפדתי מאומה.

  ומחילה לעתיד –לה לעבר מחי
פעם אחת נכנסו אצל רבינו כמה בחורים 
וסיפרו לו, שישנו אדם המדבר על רבינו 
דברים לא נכונים, ובאנו לבקש רשות 

  יבו על מקומו.מכבודו, להוש
אם זה נכון, כמו  –אמר להם: שמעו היטב 

שאתם אומרים, ודבר עלי, הריני אומר בפה 
מלא ובלב שלם: מחול לו ושרוי לו בעולם 
הזה ובעולם הבא. (ובודאי לא קיבל הדבר 
מטעם רכילות), ולא רק זה, כי בכל יום, 
-ומכל הלב הריני מוחל וסולח  לכל בר

בר עלי, במחילה ישראל, שדיבר עלי או יד
גמורה. ויהי רצון שלא יענש שום אדם 

  מישראל בסיבתי, מעתה ועד עולם.

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ע"ה רחל בת שרה   

  ת.נ.צ.ב.ה
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

 ת.נ.צ.ב.ה


