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

 
 הגיגים מהפרשה 

 )ג, במדבר ח" (ויעש כן אהרן"
    ))))י בש� ספריי בש� ספריי בש� ספריי בש� ספרי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""שלא שינהשלא שינהשלא שינהשלא שינה, , , , להגיד שבחו של אהר�להגיד שבחו של אהר�להגיד שבחו של אהר�להגיד שבחו של אהר�""""

הרי ג� יהודי פשוט לא היה מעז פני� לשנות ? מה גדולה היא שלא שינה: רבי שמחה בוני� מפשיסחה היה אומר
; ונשאר איש הע� ואוהב את הבריות כמקוד�, שבחו של אהר� שלא שינה את עצמו, אלא'? ממצווה שציווה ה

 הגדולה לא הביאה אותו לשנות את –" שלא שינה". בי� איש לאשתו ובי� אד� לחברו, רוד" שלו� ומשכי� שלו�
 .ותנותווענומידותיו הטובות , הליכותיו

 

 )יח, במדבר ט" (יחנו' יסעו בני ישראל ועל פי ה' על פי ה"
בעזרת "או " א� ירצה הש�"יאמר ,  תנועה שהאד� רוצה לעשותוכלה הקדוש אומר שעל כל פעולה "השל
' כל שעל בכל ימי עול� על פי דבר הואלא כל צעד ',  והנסיעה על פי השהרי לא במדבר בלבד היו החניה, "הש�
,  כדאי שירגיל עצמו לומר זאת בכוונה ומתו% התבוננותש�הרצה י�  או אש� הזרת וכאשר אד� אומר בע. הוא

ומביא על עצמו , על ידי זה הוא מחדיר בעצמו ומשיב אל לבבו עיקרי האמונה. ולא כמצות אנשי� מלומדה
 .ברכה
א% לבו לא היה של� באמונה , מעשה באד� עשיר שהיה נדיב לב ובעל צדקה: מובא" אוצר המדרשי�"בספר 

פע� יצא ליו� השוק על מנת לקנות .  בכוחו ובעוצ� ידו רכשעשרובלבבו סבר תמיד כי את כל . ובהשגחה פרטית
לשוק אני הול% " :אמר לו" ?הול%להיכ� אתה " :שאלו אליהו, שנראה כסוחר בדר% פגע בו אליהו הנביא, שוורי�

הרי המעות " : השיב לו הסוחר."יתבר%'  או א� יגזור הש�הרצה י� אמור א" : אמר לו אליהו."לקנות שוורי�
כאשר המשי% הסוחר , ואכ� ". לא תצליח&א� כ% אתה אומר" :השיבו אליהו". והדבר תלוי א% ורק ברצוני, בכיסי
ראה אליהו את הכיס והניחו על סלע בלב יער במקו� .  שהרגיש בכ% כיס המעות מאמתחתו בלאנפל, בדרכו

וכאשר רצה לשל� ,  לאחר יגיעה רבה מצא שוורי� מובחרי�,הסוחר הגיע לשוק. שאי� בני אד� עוברי� ש�
אחר זמ� מה נטל שוב מעות ויצא מביתו אל השוק לקנות  .בעבור� הבחי� שהמעות אבדו וחזר לביתו בפחי נפש

 מה אומרכשראה שעדיי� אינו . � בא אליו אליהו בדמות זק� וחזר על שאלתו כבפע� הקודמתהפע, שוורי�
כיו� שהסוחר לו שעה לדבריו ג� בפע� זאת הפיל עליו . "'ה או א� יגזור ה"אמור אי" :שלמדו אמר לו שנית

 הקי' הסוחר כאשר. כשנרד� נטל ממנו את כיס המעות והניחו אצל הכיס הראשו� במעבה היער, אליהו תרדמה
הגיע למסקנה כי בודאי , בהתבוננו בשני המקרי� שקרו לו .שב לביתו בצער רב ,משנתו וראה שהכס" נגנב ממנו

 על קבלמיד . בר%תבדבר והעונש הגיע לו מאחר שלא שמע לאליהו שלמדהו להאמי� בהשגחת הבורא י' יד ה
אשר יצא בפע� השלישית אל השוק נגלה אליו כ .לעשות על כל דבר שירצה ה"יעצמו שמאותו יו� ואיל% יאמר א

הנני הול% לשוק לקנות :"אמר לו". ?להיכ� אתה הול%:"שאלו אליהו. אליהו בדמות נער עני המבקש עבודה
אמר לו . ברכו אליהו בברכת הצלחה ובקשו שא� יזדקק לעזרה בהנהגת השוורי� יקרא לו". ה"יא, שוורי�
ורי� ומצא שו, הצליח הסוחר בדרכו".  אשכור אות% לעזור לי,נה שוורי�יתבר% שאק' א� א% יעזור לי ה:"הסוחר

 ברחו לפתע השוורי� לתו% היער רד" אחריה� הסוחר עד התהביבדרכ� . מובחרי� בזול ושכר את הנער להנהיג�
 .ועליו מצא מונחי� שני הכיסי� שאבדו לו, שלפתע נעצרו ליד הסלע
אז הבי� . כאשר הגיעו לביתו נעל� לפתע הנער.  והשוורי�הנער והמשי% בדרכו ע�' שמח הסוחר והודה לה

וכסיל לא , איש בער לא ידע" בכל אשר אירע לו וקרא על עצמו את הפסוק ההייתהסוחר כי יד ההשגחה העליונה 
 )ילקוט לקח טוב (".יבי� את זאת

 

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

 

 5  מס עלון ד"בס
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 ברק-בני



 

    )ב, במדבר ח ("בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
והאורה דרה , אתה הוא אורו של עול�? לנו אתה אומר שנאיר לפני%! ריבונו של עול�: ה" ישראל לפני הקבאמרו
להעלות אתכ� בפני ? למה. אלא שתאירו לי כדר% שהארתי לכ�, לא שאני צרי% לכ�: ה"אמר לה� הקב; אצל%

 ).ה, רבה טמדרש (. למי שהוא מאיר לכל העול�, ראו היא% ישראל מאירי�: שיהיו אומרי�, האומות
 

 )ד, במדבר יא ("והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה"
שהיו טועמי� :) "יומא ה(ל " הרי אמרו חז"?מי יאכילנו בשר":  עד שאמרוהתאוו מה היה חסר לה� שהתאוווכי  

 התאוו שתהיה לה� תאווה יתירה ויוכלו, "התאוו תאווה"ש מלמד, לאא". במ� כל מיני מאכל שהיו רוצי� לאכול
. הרי יכלו לטועמו במ�? מדוע בקשו בשר, "תוספת ברכה"&שואל ה, ועוד .למלא כריס� בבשר ודגי� וכל מטעמי�

בשר ":) ז לט"ע(הגמרא אומרת ו" וטעמו כטע� לשד השמ�"" כצפיחית בדבש"התורה מתארת את המ� , אלא
  .לכ� לא יכלו לטעו� טע� בשר במ�". ד נות� טע� לפג� ומעורר תיעוב וגועל נפשהמטוג� בשמ� ובדבש ביח

 

    )ג, יבבמדבר (" והאיש משה עניו מאד"
    ))))אאאא, , , , נדרי� לחנדרי� לחנדרי� לחנדרי� לח". (". (". (". ( עשיר ועניו עשיר ועניו עשיר ועניו עשיר ועניוררררגיבוגיבוגיבוגיבוה משרה שכינתו אלא על חכ� ה משרה שכינתו אלא על חכ� ה משרה שכינתו אלא על חכ� ה משרה שכינתו אלא על חכ� """"אי� הקבאי� הקבאי� הקבאי� הקב""""

', חכ�'בשלמא . 'ירגיבור ועש'מדוע הנביא צרי% להיות ג� , ל הללו"הגאו� רבי חיי� מוולוזי� תמה על דברי חז
וכי נבצר ? משו� מה' גיבור ועשיר'אבל , כי המתגאה דוחק רגלי השכינה, מוב�' עניו'ג� , פשוט שצרי% להיות

 ? ה להשרות שכינתו על איש עני וחלש"מהקב
, אלא שכל עוד אינו עשיר וגיבור אי� ראיה כלל שהוא עניו, ההענווהאמת היא שהמעלה העיקרית לנבואה היא , אכ�
אז בטוחי� אנו כא� כי , א� ג� חכ� וג� גיבור ועשיר ובכל זאת הוא ג� עניו, אמנ�.  אפשר שעניות כא� ולא ענוהכי

 . אכ� עניו הוא באמת ובתמי�
וכל , וכ� החכ� וכ� העשיר, ומוסי" שמי שהוא גיבור רוחו רוממה ודעתו זחה עליו" תוספת ברכה"&הכעי� זה כותב 

, גיבור&ע� היות כל המעלות הגבוהות באד�, וזו היא כוונת הגמרא. כ� וג� עשירשכ� אד� שהוא ג� גיבור ג� ח
 ,"תוספת ברכה"&ממשי% ה, כ% .משה& והדוגמה, ראוי שתשרה עליו שכינההבענווובכל זאת מתנהג , חכ� ועשיר

 ):ג"ד מי"פ(נית� לבאר ג� את האמור במשנה באבות 
    " " " "  וכתר ש� טוב עולה על גביה� וכתר ש� טוב עולה על גביה� וכתר ש� טוב עולה על גביה� וכתר ש� טוב עולה על גביה�,,,,לכותלכותלכותלכותכתר תורה וכתר כהונה וכתר מכתר תורה וכתר כהונה וכתר מכתר תורה וכתר כהונה וכתר מכתר תורה וכתר כהונה וכתר מ, , , , שלושה כתרי� ה�שלושה כתרי� ה�שלושה כתרי� ה�שלושה כתרי� ה�""""

, באמת שלושה כתרי� ה�,  נית� להסביר כ%לשיטתנו, אלא? ארבעה כתרי� ומדוע מנה רק שלושהמוזכרי� , לכאורה
כתבלי� הבא להמתיק ,  שיעלה כתר ש� טוביבומחא% על כל אחד ואחד מה� , כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות

כי א� אי� על כל כתר וכתר את , "על גביה�" מהלשו� מדויקוזה . � לו יחודא% הוא כשלעצמו אי, את המאכל
 .מתברר שאינו מכוו� לתעודתו והשימוש בו הוא חסרו� ולא יתרו�, "כתר ש� טוב"&ה
 

 )ח, יבבמדבר  ("ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה"
 והובא לקבורה –ו "תשמ' ג אדר ב"ב בי" בארהנפטר(ל "משה פיינשטי� זצ' זמ� קצר לאחר פטירתו של רמסופר על יהודי ש

ככה את יל מהרופאי� לא שבאשר שו� תרופה שק, החל לסבול מכאבי ראש נוראיי� )ו"תשמ' ו אדר ב"בירושלי� בט
שאלו הרב , הלוויהמסע שמע הרב כי כאביו של האיש החלו בעת כש. בצר לו פנה אל רב גדול לבקש ברכה. הכאבי�

אז הציע הרב להפיל גורל . האיש השיב בשלילה, משה' בו משו� פגיעה בכבודו של רא� אמר פע� משהו שיש 
וקישור הפסוק שמופיע בעמוד שנפתח לשאלה העומדת על , ך במקום אקראי"של ספר התנה  פתיח– א"גורל הגר(

המלי�  במחשבה ראשונה לא אמרו ....""""ומדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשהומדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשהומדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשהומדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשה"""": הפסוק אשר עלה בגורל היהו. )הפרק
 ההי. אבל הוא הוטרד משורת ההספדי� הארוכה, מוני� שהיו בהלוויהההוא היה בי� ה... ואז לפתע נזכר, דבר לאיש

, שלוויה של מי שלא יהיה, שאי� זה צודק, חשב האיש בלבו. ובפתח ממתינות מצוות החג" שוש� פורי�" יו� זה
 . י אחרי�את דעתו זו הביע ג� באזנ, תפגו� בשמחת פורי� של אלפי אנשי�

וכאבי הראש , ברהוביקש בנוכחות� מחילה מל "משה פיינשטי� זצכינס האיש עשרה אנשי� ליד קיברו של הרב 
 . חלפו תו% זמ� קצר

 

 )לה, יבמדבר  ("יפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניךו' קומה ה"
  ,"%משנאי"ו" %יאויב"ונאיו אלא מכנה את אויבי ישראל וש, "נו וינוסו משנאינוייפוצו אויב"משה אינו מתפלל ש

 ). י"רש" (שונא את מי שאמר והיה העול�, שכל השונא את ישראל"', ושונאי ה' אויבי ה
שנוהגי� לצאת מבית הכנסת כל , היה מתמרמר מאוד כנגד אות� קלי עול�שרב בישראל פר על דר% ההלצה מסועל 

לא בכדי הם קמים ויוצאים :  והיה אומר,ת הכנסתכדי לשוחח שיחות בטלות בחצר בי,  שמגיעים לקריאת התורהאימת
 )חד וחלק..." ( וינוסו משנאיך מפניך,ויפוצו אויביך: "שהרי אנו אומרים אז במפורש, מבית הכנסת עם פתיחת הארון

 

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ
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