
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מהפרשה 

 )ב, במדבר ו" (כי יפליא לנדור נדר נזיר"
? וכל זאת מדוע" ...ואל תשתי יי� ושכר, ועתה השמרי נא: " אמו של שמשו�אתלא� ציוה  שהמבהפטרה נאמר

לכ� על אימו להיזהר  ,היות ושמשו� עתיד להיות נזיר, זאת אומרת". לקי� יהיה הנער מ� הבט��כי נזיר א"
 .שתיית יי� רתיאסאמו של נזיר ל כי לא מצאנו ש.וזה חידוש.  למתאומלהיטממשתיית יי� 

אי אפשר לדרוש מבני� שיהיו נזהרי� , �ענייכי מכא� למדנו כלל גדול לכל : 'אור כשלמה' בעל האומר
�אבל מאחר שהיא , אמו של שמשו� אינה מחויבת שלא לשתות יי�, אמנ� מהתורה. בהתנהגות� יותר מההורי

שכר לפיו אבל בו לא יעלה על הדעת שהיא תקפיד שלא יבוא כל משקה , צריכה לגדל את בנה הנער להיות נזיר
אי "וכ� הוא הכלל בחינו� .  לא תצליח לעול� לגדל את בנה להיות נזיר,כ�. בזמ� היא תתיר לעצמה את השתיה

 ."אפשר לחנ� ילד ללא הדוגמא האישית של הדמות המחנכת
 

 )כד, במדבר ז( וישמרך' יברכך ה
 . לבני ישראל היא האחדותכי הברכה העיקרית הנחוצה  � "יברכ�"ברכת כהני� נאמרה בלשו� יחיד 

בממו� וישמר� ' כלומר יברכ� ה, בממונ� וישמר� מ� המזיקי�' יברכ� ה: ל"אמרו חז, "וישמר�' יברכ� ה: "ועוד
 ".עושר השמור לבעליו לרעתו"שלא יהיה עושר� , שלא יהיה הממו� מזיק ל�

 

 )יח, במדבר ז( "ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר"
מביא את הסברו של הסבא מקל� לפשר אריכותה של התורה בקרבנות , "דרכי מוסר"ל בספרו "מ� זצי ניי"הגר

�, כאשר. ומבאר שהתורה רצתה ללמדנו בזה כיצד מתייחסי� אל היחיד כאשר הוא מאוגד בתו� הכלל, הנשיאי
 לכ� אי� הבחנה ובהתא�, רבי� עושי� מצוה מסויימת נית� היה לחשוב שהכלל כולו נחשב ליחידה אחת, למשל

פרשת הנשיאי� מלמדת אותנו שבשמי� אי� מתייחסי� אל . פרטית במעשיה� של היחידי� המרכיבי� את הכלל
�בשו� אופ� אי� אהבת הקדוש ברו� . הרבי� כאל כלל אלא שמחי� ע� כל יחיד ויחיד כאילו היה יחידי בעול

באותה המידה , לכ�.  את המצווה כמוהוהוא לאיש ישראל ושמחתו בו מתמעטת בגלל שישנ� עוד רבי� שעשו
,  שמח ג� בקרבנותיה� של שאר הנשיאי�,שהקריב ביו� הראשו�, בקרבנו של נחשו� ב� עמינדב' ששמח ה

�הפירוט הרב בקרבנו של נחשו� הוא גילוי . והדבר מוצא את ביטויו בפירוט שפירטה התורה אצל כל אחד מה
כל זאת .  פגימה כלשהי על ידי היעשות המצוה על ידי רבי�אהבה שלא נפגמה, של שמחה ואהבה לכל יחיד
 �כאשר יש לאד� אחד בני� רבי� אהבתו מתפצלת .  מידתו של הקדוש ברו� הוא–משו� שלא כמידת בשר וד

�לעומת . במאז� כללי כל אחד זוכה פחות לתשומת לב מכפי שהיה מקבל אילו היה ב� יחיד. ומתחלקת ביניה
לעול� לא יהיה הבדל אצלו ביחס אל היחיד בי� א� הוא . ברו� הוא הינה ללא גבולאהבתו של הקדוש , זאת

 .יחידי או חלק מהכלל
אל , בשואת יהודי אירופה, כ� למשל. רחמנא ליצל�, מזה אפשר לדו� וללמוד ג� על צרות הבאות על הכלל

מחשבת . ההשקפה על הכללוכאילו גורל היחידי� נקבע מכח , יחשוב האד� שהקדוש ברו� הוא ד� רק את הכלל
 וא� ישנ� כאלה שאינ� צריכי� לסבול ה� ;האמת היא כי החשבו� נעשה ע� כל יחיד ויחיד! פיגול היא זו

� .ניצולי
�אלא כאשר האומה נמצאת בצער . ג� צערו של הקדוש ברו� הוא על ע� ישראל אינו צער אחד הכולל את כול

אכ� בני� ". קלני מראשי קלני מזרועי: " ואוחר על כל יחידמצטער הקדוש ברו� הוא בצערו של כל אחד ואחד
� ) ילקוט לקח טוב. (יחידי� אנו לפני המקו
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  מדרשת י " עאורלצא יו
   "ויזרע יצחק"

 ברק-בני



 

 )י, הבמדבר  (" לו יהיה, איש אשר יתן לכהן,ואיש את קדשיו לו יהיו"
תי הוא כי רכושו האמי, רמז יש כא� לעיקר גדול וחשוב שצרי� אד� לזכור בכל רגע מימי חייו": חפ' חיי�"אומר ה

צדקה וגמילות , קיו� המצוות, היינו לימוד התורה, עניי� הקדושה בה� הוא מתעסק, א� ורק פירות עמלו הרוחני
על כ� מחובתנו . ו� פקודהורק ה� ילווהו עד לפני כסא הכבוד בבוא י, ה� ורק ה� קנייניו הנצחיי�. 'חסדי� וכו

 .לטפח ולהרבות בקנייני� הנצחיי� שכ� מהרכוש הגשמי לא יוותר מאומה
 באהבת המל� ושקינא, שונאיו. מסופר על דו� יצחק אברבנאל שהיה שר האוצר האהוב של מל� ספרד, בעניי� זה

ודרשו בתוק) מהמל� , ו� רבהעלילו עליו בפני המל� שהוא מועל בכספי האוצר ונוטל לכיסו ממ, אליו ובהצלחתו
המל� לא האמי� א� לא עמד בלח' השרי� והזמי� את השר לחקירה ובה תבע ממנו שיציג לו , �שיחקור את העניי

נקב סכו� , השר בקש שהות להכי� את הרשימה וכאשר התייצב השר בפני המל�. רשימה מפורטת של כל נכסיו
שידע שהסכו� שננקב הוא פחות הרבה משווי� האמיתי ,  המל�.שהיה נמו� משמעותית  משווי� האמיתי של נכסיו

כשנרגע המל� פנה אל השר ושאלו כיצד העז . כעס מאוד וציוה להחרי� את כל הנכסי� לאלתר, של נכסי השר
ובה כל הנכסי� , אמנ� ערכתי רשימה נוספת! אדוני המל�: "ענה לו השר ואמר. להגיש הערכה כזו נמוכה

א� ). כפי שבאמת היה(כי בכל עת יכול אדוני המל� להחרימ� ולא יהיו שלי יותר ,  שליא� ה� אינ�, שברשותי
שמח ". איש לא יוכל לקחת אות� ממני, כספי� אלו שלי ה�. סכו� הכספי� שנתתי לצדקההסכו� שנקבתי הוא 

 .המל� על התשובה הנבונה והחזיר לו את נכסיו

 חג השבועות
 )יט, שמות יט..." (לקים יענו- ידבר והאויהי כל השופר הולך וחזק מאד משה"

כמו הקומוניז� ששלט בעול� ביד ... אולוגיות בעול� התחילו בקול תרועה רמה ונגמרו בקול ענות חלושהכל האיד
.  ובתו� שבעי� שנה קרס והתמוטט ולא נותר ממנו מאומה,ד�ורמה ומאות מיליוני� האמינו בו בכל מא

שלשת . וזו עוד ראיה שהתורה היא משמי�. היא התורה" הולכת וחזקה"ל הזמ� האחת והיחידה שכ" אידיאולוגיה"ה
לא היו אז . א) אחד? מי הכיר אז שצרי� יו� מנוחה  בשבוע. אלפי� ושלש מאות שנה ללא שו� שנוי כקוצו של יוד

�פר הול� ו השקול: "וזה מה שנאמר. התורה שלנו? מי הביא את כל הרעיונות הנעלי� לעול�. שו� תנאי� סוציאליי
 .  ובסו) יהיה שכול� יקבלו את כל התורה כולה.כול� קבלו את זה, "וחזק

 

 בחג השבועותמנהג אכילת מאכלי חלב 
 :להל� מספר טעמי�, טעמי� רבי� הובאו למנהג זה.  ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועותמנהג

  ."בש וחלב תחת לשונ�ד: "שנאמר, והתורה נמשלה לחלב, חג השבועות הוא חג מת� תורה. א
דיני הכשר , השחיטהחובת  ,איסור נבלה: ובכלל�,  ומצוותיה התורהלקיי� את בני ישראל התחייבובמת� תורה . ב

  . לאכול מאכלי חלבנאלצו, יו� להכי� את כל הדרוש לאכילת מאכלי בשרהוכיוו� שלא יכלו באותו , לי�כההבשר ו
 ."שבעתיכ�ב' הלדשה חהבכורי� בהקריבכ� מנחה וביו� : "ת חלב"רמז רקרבנות החג נב. ג
א� אד� אוכל רק לח� הוא נשאר צמא ). תינוקותה מאכל(החלב הוא המזו� היחידי שאפשר להתקיי� עליו בלבד . ד

שכאמור  ,כ� התורה. החלב מספק ג� את הרעב וג� את הצמא של האד�. וא� הוא שותה רק מי� הוא נשאר רעב
 . הצמא וג� את הרעב הרוחני של האד�מספקת ג� את, נמשלה לחלב

 .ולא רצה לינוק אלא מחלב של אשה עבריה, יש הסוברי� כי ביו� זה נמשה משה מהיאור. ה
 .חלב ובשר: אוכלי� שני מאכלי�, זכר לשני הלח� שהיו מקריבי� בחג השבועות. ו
 . לאחר מת� תורהכנגד ארבעי� יו� ששהה משה במרו�. 40בגימטריה ' ב'ל'ח. ז

 .על שהוא צח ולב� כגבינה" גבנוני�"נקרא , שעליו ניתנה התורה,  הר סיני.ח
 .הפיכת הדי� לרחמי�מסמל את וזה  .  רומז לרחמי�)לב�(וחלב .  רומז לדי�)אדו�(ועל פי הסוד בשר . ט

 

  בפרחים וענפיםהכנסת ביתקישוט  גהנמ
 :�סיבות לכ� הה.  ובפרחי�הכנסת בענפי אילנות לות רבות נהוג לקשט את ביתבקהי

 .בחג זה נידוני� על פרי האיל�. א
 .ירקבפרחי� וסיני שהיה מכוסה  הרמעמד הזכיר את ל. ב

     .  ה.ב.צ.נ.ת   סיון 'ז ע"נלב - ל"ז טובה בר חמו בן יוסף 'ר  נ"לע  
 

 

    .  ה.ב.צ.נ.ת   ח"תשס אייר 'חי ע"נלב - ל"ז לויזה בת הלל לבנה  נ"לע  
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