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 "פ התש מדברב פרשת 

 

 "הָחְכמָ  ְצנּוִעים ְוֶאת"

ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה" .א ד לְבֹאהֶ  ,ְבִמְדַבר ִסיַני ,ַוְיַדבֵּ ִני ,מֹועֵּ ַבָשָנה   - ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהשֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ  א'(.  -", )במדבר, א' לֵּאֹמר ,ַהשֵּ

 )מדרש תנחומא, במדבר, ג'(, על פסוק זה, כדלהלן: כתבו רבותינו ז"ל  .ב

ר" ' ר, ַהִמְשָכן הּוַקם ֶשֹּלא ַעד -' ִסיַני ְבִמְדַבר ,ֹמֶשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ .  .. ַבְסֶנה ִעמו   ִדבֵּ

י  ן ַאֲחרֵּ ר  ,כֵּ י. .. ְבִמְדָין ִעמו   ִדבֵּ ן ַאֲחרֵּ ר ,כֵּ י. .. ְבִמְצַרִים  ִעמו   ִדבֵּ ן ְוַאֲחרֵּ ר ,כֵּ   ִעמו   ִדבֵּ

 ...  ְבִסיַני

יָון   ֶלֶכת  ְוַהְצנֵּעַ '  ח'(, -)מיכה, ו'  ֶשֶנֱאַמר .ַהְצִניעּות הּוא ָיֶפה, ָאַמר, ַהִמְשָכן ֶשהּוַקם כֵּ

 -  'ֱאֹלֶהיָך ִעם

ר  ִהְתִחיל  ד  ְבא ֶהל ִעמו   ְלַדבֵּ   .מו עֵּ

ן   ָזָהב  ִמִמְשְבצֹות ,ְפִניָמה ֶמֶלְך ַבת ְכבֹוָדה  ָכל', יד'( -)תהילים, מה'  ָאַמר ָדִוד ְוכֵּ

   ... 'ְלבּוָשה 

ינּו  ָאְמרּו ִמָכאן  - ִלְבָרָכה  ִזְכרו ָנם ֲחָכמֵּ

ל ַבת ֲאִפּלּו, ַעְצָמּה ַמְצַנַעת  ֶשִהיא ִאָשה  ָכל א ְראּוָיה, ִיְשָראֵּ ן ֶשִתָנשֵּ  ָגדו ל  ְלכ הֵּ

  ָזָהב  ִמִמְשְבצֹות, ְפִניָמה ֶמֶלְך ַבת ְכבֹוָדה ָכל' , ֶשֶנֱאַמר .ְגדו ִלים  כ ֲהִנים  ְוַתֲעִמיד

   .'ְלבּוָשה 

א ְכבו ִדי הּוא ָכְך, הּוא ָברּוְך ַהָקדו ש  ָאַמר ר ֶשְיהֵּ -)במדבר, ז'  ֶשֶנֱאַמר .ִמִבְפִנים ְמַדבֵּ

ד ֹאֶהל ֶאל ֹמֶשה ּוְבֹבא'  ,פט'( ר ַהּקֹול   ֶאת ַוִיְשַמע  ,מֹועֵּ ָליו ִמַדבֵּ  .  'אֵּ

עַ  ַרִבי ָאַמר ִוי  ֶבן ְיהֹושֻׁ  - לֵּ

ית  ַמה ָהעו ָלם ֻאמו ת יו ְדִעין ָהיּו ִאּלּו  - ָלֶהם ָיֶפה ַהִמְקָדש בֵּ
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י ,או תו    ַמִקיִפין ָהיּו 1 ַקְסטו ִריו ת  - ְלָשְמרו   ְכדֵּ

ר  ָלֶהם ָיֶפה  ֶשָהָיה ל  ָיֶפה ֶשָהָיה ִמַמה יו תֵּ   , ְלִיְשָראֵּ

ר ְשֹלֹמה  ֶשָכְך ַעְמָך  ֹלא ֲאֶשר ַהָנְכִרי ֶאל ְוַגם', מג'( -מא' )מלכים א', ח',  ִבְתִפָלתוֹ  ִסדֵּ   מֵּ

ל ֶליך   ִיְקָרא ֲאֶשר  ְכָכל ְוָעִשיתָ  ... ַהָשַמִים ִתְשַמע  ַאָתה , הּוא  ִיְשָראֵּ   ', ַהָנְכִרי אֵּ

ֶצל  ְכֶשָבא  ֲאָבל ל  אֵּ   ְכָכל  ָלִאיש ְוָנַתָת ' ל'(,  -)דברי הימים ב', ו'  ְכִתיב  ַמה, ִיְשָראֵּ

ַדע  ֲאֶשר ,ְדָרָכיו  - 'ְלָבבו   ֶאת תֵּ

ן - ָראּוי הּוא ִאם, ָהעו ָלִמים ִרבו ן, ְשֹלמ ה ָאַמר ינו   ְוִאם ,לו   תֵּ ן ַאל  - ָראּוי אֵּ  . לו   ִתתֵּ

ית ֹתאַמר ְוֹלא  - ָלֶהם ָיֶפה ָהָיה  ִבְלַבד  ַהִמְקָדש  בֵּ

י  ,ֶאָּלא ל ִאּלּולֵּ ד  ָמָטר ָהָיה  ֹלא, ִיְשָראֵּ   ֶשִבְזכּוָתן , זו ַרַחת ַהֶשֶמש ְוֹלא, ָלעו ָלם יו רֵּ

ד ַהָמָטר  , ַהֶזה ָבעו ָלם  ַמְזִריחַ  הּוא ָברּוְך ְוַהָקדו ש, יו רֵּ

מֹות, ְוֶלָעִתיד יַאְך  רֹוִאין ָהעֹוָלם  אֻׁ ק הּוא  ָברּוְך ַהָּקדֹוש הֵּ ל  ִעם ִמְתַדבֵּ  - ִיְשָראֵּ

ם ק ָבִאים ְוהֵּ   ֱאֹלִהים  ָשַמְענּו ִכי ,ִעָמֶכם נְֵּלָכה' כג'(, -)זכריה, ח'  ֶשֶנֱאַמר . ָבֶהם ְלִהַדבֵּ

 . ' "ִעָמֶכם

 במסכת מגילה )לא' ע"ב( מצינו:  .ג

שיהו קורין קללות   -עזרא תיקן להן לישראל "תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, 

 ושבמשנה תורה קודם ר''ה.   שבתורת כהנים קודם עצרת,

  כדי שתכלה השנה וקללותיה.מאי טעמא, אמר אביי ואיתימא ריש לקיש, 

 כדי שתכלה שנה וקללותיה,   ,שבמשנה תורה איכא ,בשלמא

 ,אטו עצרת ראש השנה היא ,שבתורת כהנים ,אלא

 ". ' ובעצרת על פירות האילן 'אין, עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן,  

 ל: וכתבו התוספות )בד"ה "קללות"(, וז"

 קודם עצרת, -"ומטעם זה, אנו קורין 'במדבר סיני' 

 

ְניָנִּים, 1  כך פירש ה"עץ יוסף". בִּ
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 הקללות ש'בחוקתי', לעצרת".כדי, שלא להסמיך 

 ,ב'( - והנה, כאשר ניתנה התורה לעם ישראל, נאמר בפסוק )שמות, יט' .ד

ְרִפיִדים ַוִיְסעּו " ל ֶנגֶ  ,ַוַיֲחנּו ַבִמְדָבר  ,ַוָיֹבאּו ִמְדַבר ִסיַני  ,מֵּ  ",ָהָהר דַוִיַחן ָשם ִיְשָראֵּ

 וכתב בזה רש"י, וז"ל: 

 ". כאיש אחד, בלב אחד "

 , כדלהלן:  2וביאר בזה הרב חיד"א זיע"א  

 , 378בגימטריא   יםי", עול ְבִמְדַבר ִסינָ "המילים דהנה, 

 , 378ם", עולה בגימטריא  ַבָשלוֹ והמילה "

ם" זה עם זה, ולפיכך, קיבלו ְבָשלו  י", היו "ִמְדַבר ִסינָ ללמדך, שכאשר הגיעו ל"

 . את התורה הקדושה

ן ְיֹהָוהיא'(, " -)תהילים, כט' ואפשר, שהוא נרמז בפסוק  ְך   , ֹעז ְלַעמֹו ִיתֵּ ְיֹהָוה ְיָברֵּ

 ", ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום

 ם" זה עם זה, זכו לקבל את התורה הקדושה. ְבָשלוֹ שכאשר היו "

ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשהא'(,  -פסוק האמור בריש פרשתן )במדבר, א' על ההנה, ו   , ַוְיַדבֵּ

ד ל ְבֹאהֶ  ,ְבִמְדַבר ִסיַני ִני  ,מֹועֵּ ֶאֶרץ   - ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהשֵּ אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ ַבָשָנה ַהשֵּ

 -" לֵּאֹמר ,ִמְצַרִים

ד לא הֶ ", דהנה, הכל יודעים שהיה יש להקשות ". ואם כן,  ְבִמְדַבר ִסיַני", "מו עֵּ

 להדגיש דבר זה.  -  לשם מה הוצרכה התורה הקדושה

בהקדם שאלה נוספת,  ברכה משולשת",  -"בן לאשרי  3 הקדושבספר בזה, וביאר 

 כדלהלן: ו

 -, מצינו במסכת זבחים )קטז' ע"א(

 
 בספרו הקדוש "נחל קדומים". 2

 להגה"ק רבי יצחק הכהן הוברמן זיע"א, הצדיק מרעננה. 3
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[  מלכי ] וכל ,סופו ועד העולם מסוף הולך קולו היה ,לישראל תורה כשניתנה"

  -' כט ,תהילים) שנאמר .שירה ואמרו ,בהיכליהן רעדה אחזתן  - כוכבים עובדי

   ',כבוד אומר  כולו  ,ובהיכלו' '(,ט

  שמא  , שמענו אשר ההמון  קול  מה , לו ואמרו , הרשע בלעם אצל  כולם  נתקבצו 

   ,לעולם בא  מבול

  נשבע  כבר -' לעולם מלך' ה וישב  , ישב למבול  שם ה' '(, י -' כט , תהילים)  להם אמר

   ,לעולם מבול מביא שאינו ה''הקב

  -'  סו   , ישעיה)  מרשנא .מביא אש של מבול אבל , מביא אינו מים  של  מבול ,לו אמרו

   ',נשפט'  ה באש ( הנה) כי ' '(,טז

   .בשר כל  משחית שאינו נשבע כבר ,להן אמר

   ,ששמענו הזה ההמון קול   ומה

 דורות ד''תתקע  - אצלו גנוזה שהיתה ,גנזיו בבית  לו יש טובה חמדה ,להם אמר

  עוז  שםה' '(,יא -' כט ,תהילים) שנאמר .לבניו ליתנה וביקש ,העולם שנברא קודם

   ',יתן לעמו 

 ".' בשלום עמו את  יברך שםה'  '(,יא  -' כט תהילים) ואמרו ,כולם פתחו [מיד ]

 "וצריך להבין, למה ברכום דווקא בברכה זו". 

 , ע"פ המעשה הבא: וביאר בזה

 "דמסופר, על הצדיק הקדוש רבי ישראל רוז'ינער זי"ע, 

 דנתנו לו פעם אחת, קפה וקוביית סוכר לשתות, 

 הסוכר בכפו, וסגרה, ושתה הקפה, לקח  

 , ומה שתה בלי הסוכר, וכששאלוהו, הלא נתנו לו גם סוכר

 -פתח את כפו, והראה, שאין שם סוכר 

 כל האיברים, צריכים לסייע זה לזה,  ואמר להם,

 ויכולים להמתיק השתיה, גם על ידי מציצת הסוכר בכפו, 
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 לסייע לאבר השני,  -הוא, באם היה שלום בין האיברים, עושה כל אבר   אך זה,

ין ָשלו ם ַבֲעָצַמיד'(, ' -כתיב )תהילים, לח' אך כשאדם חוטא,    -י' ִמְפנֵּי ַחָטאִת  ,אֵּ

 ואז מוכרח הפה, לשתות, ולמצוץ גם הסוכר,

 ". אבל מי שאינו חוטא, מוצץ אבר אחר הסוכר, ומתיקותו נרגש בפה

שפרשת "במדבר", לעולם נסמכת קודם חג  והנה, לעיל הובאו דברי התוספות, 

 השבועות, ומהווה שבת הפסקה, בין קללות שבתורת כהנים לחג השבועות,

ונראה, שפרשת "במדבר", מהווה גם, הקדמה והכנה, לזמן מתן תורה בחג  

 , השבועות

 -דהנה, לעיל הובאו דברי הרב חיד"א זיע"א  

 -  378י", עולים בגימטריא  ְבִמְדַבר ִסינָ שהמילים " 

 . 378ם", עולה בגימטריא  ַבָשלוֹ והמילה "

 ואפשר לבאר עוד: 

 , 248", עולה בגימטריא ְבִמְדַברדהמילה "

 שהם, כנגד רמ"ח אבריו של האדם,

 בכל אבריו, "שלום"ללמדך, שאם מקיים האדם רמ"ח מצוות עשה, נעשה 

 -י" ִסינָ " כיוון שבצירוף המילה 

 ם".ַבָשלו  אנו מגיעים לגימטריא, של המילה "

ד ֹאֶהל" שהיה יודעים הכל, דהנה - ולפי זה, תתיישב קושייתינו   ְבִמְדַבר ", "מֹועֵּ

 וכדלהלן: . זה דבר  להדגיש - הקדושה התורה הוצרכה  מה לשם, כן ואם".  ִסיַני

שמילים אלו מלמדות אותנו, הקדמה   ,מיותרות, כיווןדלעולם, אין תיבות אלו 

 למתן תורה, 

 עליו לקיים רמ"ח מצוות עשה כתיקונם,שהרוצה לזכות לכתרה של תורה, 

 ואזי, יהיה "שלום" בכל אבריו. 
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,  " זו בברכה דווקא  ברכום למה, להבין וצריך"  -ולפי זה, תתיישב קושייתינו 

 וכדלהלן: והיינו, הברכה שברכו אומות העולם ובלעם.  

 בין אבריו, "שלום"בשעה שמקיים האדם רמ"ח מצוות עשה, נעשה 

 ",שלום"וכשרואים אדם, שכל אבריו ב

 .אות הוא, שמקיים את רמ"ח מצוות עשה כתיקונם

והנה, בטעם הדבר שאנו קוראים קללות שבתורת כהנים, קודם לחג   .ה

 הגה"ק רבי צדוק הכהן זיע"א מלובלין, וז"ל: 4כתב  השבועות, 

ג'(,  -וצריך להבין, הא עיקר מאכל האדם היא הלחם. כמו שכתוב )דברים, ח' "

 -'כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם' 

ע"א(, והיה לו לתקן   5ובפסח, העולם נידון על התבואה )כמו שאמרו, ר"ה, טז'  

 שיקראו קודם מהאי טעמא ...

אך הענין, שקודם הקלקול מאדם הראשון, ניתן רק פרי העץ למאכל אדם. וכמו  

 ונטיעה היא באילנות,   -ח'(, 'ויטע ... גן בעדן'    -שנאמר )בראשית, ב' 

 יח'(,   -עשב השדה' )בראשית, ג'   אך אחר הקלקול, 'ואכלת את

ששמע אדם הראשון, הזיעו פניו, ואמר, מה אני נקשר לאבוס כבהמה.   6רק כיון  

 יח'(,   -אמר לו הקדוש ברוך הוא, 'בזעת אפיך תאכל לחם' )בראשית, ג' 

 והיינו, שיהיה לו טורח לעשות מחטה לחם.  

 
 "פרי צדיק", פרשת בחוקותי, אות י'. 4

 שם במשנה: 5

כל באי עולם  -"בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה 

 עוברין לפניו כבני מרון ... ובחג נידונין על המים".

 שית רבה, פרשה כ', י'(, וז"ל:יעויין במדרש )ברא 6

ָמה. ָאַמר לֹו ַהָקדֹו בּוס ִכְבהֵּ זִיעּו ָפנָיו, ָאַמר, ָמה ֲאנִי נְִקָשר ָלאֵּ ָשַמע ָאָדם ָהִראשֹון כֵּן, הֵּ ש ָברּוְך הּוא, "כֵּיוָן שֶׁ

ם". ֹּאַכל ָלחֶׁ זִיעּו ָפנֶׁיָך ת  הֹוִאיל וְהֵּ
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הראשון, עד שמצא פת   יגיעות יגע אדם 7וכמו שאמרו )ברכות, נח' ע"א(, 'כמה  

 לאכול, חרש וזרע' וכו',  

אבל, קודם הקלקול, אף חטה היה מין אילן, והיה גדל עליו גלוסקאות, כמו  

 ל' ע"ב(,   8שיהיה לעתיד )כמו שאמרו, שבת,  

 קיא' ע"ב( ...  9ועתידה חטה, שתתמר כדקל )כמו שאמרו, כתובות, 

יה מתקיים לעולם, ולא היה  והאילנות שנטע הקדוש ברוך הוא בעצמו בגן עדן, ה

 צריך שום נטיעה ועבודה ... 

ורק אחר הקלקול, נאמר לו 'בזעת אפיך תאכל לחם', שיהיה נצרך לעבודה וטורח,  

 וכמה יגיעות יגע וכו'.  

ו'(, 'אני אמרתי אלקים   -ובעצרת, שהיא זמן מתן תורה, דכתיב )תהילים, פב' 

היה מיתה )כמו שאמרו, עבודה שלא י -אתם', שיהיה התיקון כמו קודם החטא 

 ה' ע"א(, 10 זרה,

 
 שם בגמרא: 7

 מעלה בהר הבית, אמר, ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני ...  "בן זומא, ראה אוכלוסא על גב

הוא היה אומר, כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול. חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר 

 וטחן והרקיד ולש ואפה, ואח''כ אכל, ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני. 

עד שמצא בגד ללבוש, גזז ולבן ונפץ וטוה וארג, ואחר כך מצא בגד ללבוש,  וכמה יגיעות יגע אדם הראשון

 ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני. 

 כל אומות שוקדות ובאות לפתח ביתי, ואני משכים ומוצא כל אלו לפני".

 שם בגמרא: 8

 "יתיב רבן גמליאל, וקא דריש, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות".

 שם בגמרא: 9

 "אמרו, עתידה חטה שתתמר כדקל, ועולה בראש הרים".

 שם בגמרא: 10

 " 'אני אמרתי אלהים אתם, ובני עליון כולכם'. חבלתם מעשיכם, 'אכן, כאדם תמותון' ",
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ו'(, 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים' וגו', שאז לא היו ישראל   -וכתיב )שמות, יט' 

 -רק פנוים לתורה ועבודה, כמו קודם הקלקול  

והיה מתבטל אז כל היצר הרע וקלקול הנחש, וממילא, מאכל אדם היה רק  

פירות האילן, כמו שהיה קודם קלקול אדם הראשון. ורק אחר החטא חבלתם  

 מעשיכם, אכן כאדם תמותון. 

מכל מקום, כשבא עצרת, הוא הזמן בכל שנה לתקן הקלקול ראשון מאדם  

   -הראשון 

 וכמו שהיה במתן תורה,  

 ". וזהו בעצרת על פירות האילן

בסייעתא  ברכה משולשת", נראה  -לאור דבריו הקדושים של ה"בן לאשרי ו

 לבאר ולהוסיף בזה, כדלהלן: ,דשמיא

 , 130י", עולה בגימטריא  ִסינָ דהנה, "

 שנה שפגם אדם הראשון, 130כנגד   -, הוא מכוון 130ומניין 

 -עירובין )יח' ע"ב( וכדמצינו במסכת 

  הוליד  ,בנידוי הראשון אדם שהיה השנים אותן כל ,אלעזר בן ירמיה' ר  אמר"

  ,ולילין ושידין רוחין

   ',כצלמו בדמותו  ויולד   ,שנה ומאת שלשים אדם  ויחי' '(,ג -'  ה  ,בראשית) שנאמר

 ", אוליד כצלמו לאו  ,האידנא  דעד ,מכלל

 -ר" ְבִמְדבַ כתיקונם, העולים בגימטריא "ללמדך, שהמקיים רמ"ח מצוות עשה 

 -י" ִסינָ לתקן את פגם אדם הראשון, העולה בגימטריא " זוכה,

 - וממילא, גורם ל"שלום" בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה

 ם". ְבָשלו  י", וגימטריא "ְבִמְדַבר ִסינָ העולים יחד, גימטריא " 

ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה"א'(,  -)במדבר, א' והנה, על הפסוק  .ו   , ְבִמְדַבר ִסיַני , ַוְיַדבֵּ

ד  לְבֹאהֶ  ִני , מֹועֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים - ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהשֵּ אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ  ",  לֵּאֹמר  ,ַבָשָנה ַהשֵּ
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 )במדבר רבה, פרשה א', ז'(:  דרשו רבותינו ז"ל

ר,  " ינו  עו ֶשה ַעְצמו  ַכִמְדָבר, ֶהְפקֵּ  ָכל ִמי ֶשאֵּ

ינו  ָיכו ל ִלְקנו ת ֶאת ַהָחְכָמה ְוַהתו ָרה,    אֵּ

 .' "ְבִמְדַבר ִסיָני' ,ְלָכְך ֶנֱאַמר

 , וז"ל: ולפי זה, כתב ה"בעל הטורים"

   ',אלה המצות' , 11  לעיל מיניה כתיב "

   ',במדבר' , 12  וסמיך ליה

 . "אינו יכול לידע תורה ומצות  ,אם אין אדם משים עצמו כמדבר ,לומר

ב'(,   -)שמות, יט'  והנה, על הפסוק האמור בפרשת "יתרו", קודם מתן תורה

ְרִפיִדי ַוִיְסעּו " ל   ָשם ַוִיַחן  ,ַבִמְדָבר ַוַיֲחנּו  ... ם מֵּ  ",  ָהָהר   ֶנֶגד ִיְשָראֵּ

 זיע"א: ביאר רבינו ה"אור החיים" הקדוש 

 ם: ְתָנִאידבקבלת התורה ישנם ג'  

ְרִפיִדי ַוִיְסעּו" א'.  שנסעו והתרחקו מהרפיון שהיה להם,    -ם"  מֵּ

 וכך צריך האדם, להרחיק מעל עצמו, את כל הדברים הגורמים לו לרפיון ידים, 

 ,שהוא עניין תיקון המידות, וביחוד, מידת הגאווה -" ַבִמְדָבר   ַוַיֲחנּוב'. "

צריך האדם, להרחיק מעל עצמו, את כל המידות הרעות, ובייחוד את מידת  וכך 

 הגאווה,

ל   ָשם ַוִיַחןג'. "  , שהוא יעוד חכמים, בהתחברות בלב שלם ותמים -" ָהָהר  ֶנֶגד  ִיְשָראֵּ

 
 :לד'( - היינו, בסוף פרשת "בחוקותי" )ויקרא, כז' 11

ה ַהִמְצֹות לֶׁ ל ,"אֵּ ל ְבנֵּי יְִשָראֵּ ה אֶׁ ֹּשֶׁ ת מ ֹּוָה אֶׁ ר ִצּוָה יְה  ".ְבַהר ִסינָי ,ֲאשֶׁ

 א'(:  -)במדבר, א' היינו, האמור בריש פרשתן  12

נִי  ש ַהשֵּ ֹּדֶׁ ָחד ַלח ד, ְבאֶׁ ל מֹועֵּ ֹּהֶׁ ה, ְבִמְדַבר ִסינַי, ְבא ֹּשֶׁ ל מ ֹּוָה אֶׁ ר יְה נִית ְלצֵּאָתם  -"וַיְַדבֵּ ץ ִמְצַריִם, ַבָשנָה ַהשֵּ רֶׁ אֶׁ מֵּ

ֹּר". אמ  לֵּ
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היות בכל זמן ועת, בצוותא של תלמידי חכמים, בכדי לקנות  וכך צריך האדם, ל

 את התורה הקדושה. 

 : דרשו רבותינו ז"ל )שבת, פט' ע"א(והנה,  .ז

 י" בשם זה, ַהר ִסינָ שטעם הדבר שנקרא " 

 -הוא  

 , "הר, שירדה שנאה לאומות העולם עליו"

 ובביאור הדבר, כתב רש"י הקדוש, וז"ל:

 ". שלא קבלו בו התורה"

 ברכה משולשת", אפשר:  -ולדברי ה"בן לאשרי 

 -  248בגימטריא  ", עולה ְבִמְדַברהמילה "שעל פי המבואר, ש

 שהם, כנגד רמ"ח אבריו של האדם,

 כאשר מקיים האדם רמ"ח מצוות עשה, כתיקונם,

 , למידת הענווה,הוא זוכה

 וממילא, הוא מסלק מעל עצמו, ומעל סובביו, את השנאה,

 ומביא על עצמו, ועל סובביו "שלום".

 ם".ְבָשלו  , עולים בגימטריא "י"ְבִמְדַבר ִסינָ ולפיכך, המילים "

 זועקת מאליה לכל המתבונן בה, ועל פי זה, תתיישב קושיא גדולה ועצומה, ה

ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשהא'(, "  -)במדבר, א' דהנה, בפסוק  ד לְבֹאהֶ  ,ְבִמְדַבר ִסיַני ,ַוְיַדבֵּ   , מֹועֵּ

ִני ֶאֶרץ ִמְצַרִים - ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהשֵּ אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ  ", לֵּאֹמר ,ַבָשָנה ַהשֵּ

 - ר"לֵּאמ  יש להתבונן, מהו "

שהלא, הפסוק שלאחר מכן, הוא ציווי למשה רע"ה, שיספור וימנה את כלל  

 - ישראל 

 -ואינו ציווי, הנוגע לכל אחד ואחד מעם ישראל 
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 ר אל בני ישראל.  ת אמַ ר", שפירושו, לֵּאמ  ואם כן, מה שייך הלשון "

 ולאור האמור, נראה לבאר בזה: 

 שציווי הקב"ה למשה רע"ה, הוא,

תלמד את בני ישראל, מהי הדרך לזכות "לשלום", ועל ידי זה, לזכות לקבלת  

 התורה הקדושה, 

 כתיקונם, והוא, קיום רמ"ח מצוות עשה,

 ואזי, תזכו לשפלות,

 ואזי, תזכו לענווה,

 ואזי, תזכו לצניעות. 

 ולפיכך, בשעת מתן תורה, כשחנו למרגלות הר סיני, "כאיש אחד, בלב אחד", 

   :)מסכת דרך ארץ, פרק שלום, ה"ה( אמר הקב"ה 

 ונעשו חנייה אחת,   ,ואהבו את השלום ,הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת"

 , "עכשיו אתן להם את תורתי

 התורה הקדושה.קבלת כי רק על ידי, שפלות, ענווה, וצניעות, זוכה האדם ל

 במסכת עירובין )יג' ע"ב( מבואר:  .ח

 ",הים חיים, והלכה כבית הלל -ל-יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי א "

והיינו, שבכל מחלוקת שנחלקו בית שמאי ובית הלל, אנו פוסקים הלכה כבית  

 הלל. 

ובמה שבדרך כלל, פוסקים הלכה כבית הלל, ולא כבית שמאי. יעויין בגמרא  

 הנ"ל:

 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם,  "

 היו,  13מפני שנוחין ועלובין  

 
 וברש"י: עלובין, היינו סבלנים. 13
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   ,ושונים דבריהם ודברי בית שמאי

 ". ולא עוד, אלא, שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם

דלהתנאי השני,  ,  14וביאר בזה מו"ר מרנא ר' חיים ליב הלוי שמואלביץ זיע"א  

 , דוש זיע"א, לעילשנתבאר בדברי רבינו ה"אור החיים" הק

 , שהוא עניין תיקון המידות, וביחוד, מידת הגאווה -"  ַבִמְדָבר ַוַיֲחנּו"

 -היטב, מדוע בעולם הזה הלכה כבית הלל   הדבר  מבואר

שדבר זה הוא כוח סגולי בתורה, שעל ידה, זוכים לאסוקי שמעתתא אליבא   ,כיוון

 דהלכתא, ודוק. 

 והנה, ראוי להדגיש בדבר זה, שישנם ב' בחינות, שהם ב' סוגי עבודת ה' בעולם,

בחינת הנהגת בית הלל, שהיא לפנים משורת הדין, והיא בחינת הצניעות   ישנה

 -והענווה 

 -והיא בחינת מידת החסד 

 שהיא הנהגת העולם הזה,

 -יקוב הדין את ההר    בחינת וישנה בחינת הנהגת בית שמאי, שהיא

 -מידת הגבורה בחינת שהיא  

 והיא בחינת העולם הבא.

 , וז"ל:  15וכפי שכתב רש"י הקדוש 

 , הדין במדת תוולברא ,במחשבה עלה  להישבתח "

 , םימתקי   העולם שאין ראה

 ". הדין למדת  ושתפה ,רחמים מדת הקדים

   :, משם האר"י ז"ל 16  כתב רבינו מוהר"ש בוזגלו זיע"אולפי זה,  

 
 א'.-בספרו "שיחות מוסר", עמודים קנ' 14

 א'. -בראשית, א'  15



 

 

13 

 .תהיה הלכה כבית שמאי ,שלעתיד לבוא

   :משם האר"י ז"ל 17 ובטעם הדבר, ידוע לבאר 

 שלעתיד לבוא, יהיו הגבורות במעלה יותר מן החסדים, 

 ועל כן תהיה הלכה כבית שמאי. 

של רבינו הקדוש מוהר"י  18 ומפורסמים, דבריו הקדושיםוהנה, ידועים  .ט

 קארו זיע"א, וז"ל: 

  - לןוקטן שבכ ,יונתן בן עוזיאל - לןוגדול שבכ  ,תלמידים היו לו להלל "שמונים

   , 19  ריב''ז

  - אלא בשאר חכמות הוא ,לא בחכמת התורה קאמר ', לםוקטן שבכ' , דילמא

  ,שהיו גדולים ממנו

שיחת   , משלות שועלים ,שלא הניח משלות כובסים , 20 דהא קאמר התם ,תדע

 -ומעשה מרכבה   ,ושיחת מלאכי השרת ,שדים

 
 בספרו "מקדש מלך", מהדורת הזוהר עם הוספותיו, דף צג' ע"א.  16

 .108וכן הוא בליקוטי תורה, פרשת קורח, עמ' 

 . 215-214יעויין ב"פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, עמודים   17

 .וב"שם משמואל", בראשית, כרך ב', עמוד רפז'

 בפירושו "כסף משנה" על הרמב"ם, פ"ב מהלכות ממרים ה"ב. 18

 יעויין במסכת סוכה )כ"ח ע"א(: 19

 שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן,  "תנו רבנן,

  ,ים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינויראו ,שים מהןושל

  ,ים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נוןיראו ,שים מהןוושל

  .םיבינוני ,עשרים

 ".רבן יוחנן בן זכאי - קטן שבכולן ,יונתן בן עוזיאל -גדול שבכולן 

 שם: 20

 - "אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי
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   ,אבל לא בחכמת התורה ,אפשר שהיו גדולים ממנו ,ובאותן חכמות

 -וראיה לדבר 

 -שנתמנה נשיא וראש ישיבה במקום הלל  

ולא היו ממנים לאחד   ,היאך היו ממנים אותו ,ואם היה קטן שבתלמידים

 -מהגדולים 

 -ודאי בחכמת התורה גדול כמותם  ,אלא

 ".גדול מהם היה ,ואפשר

ולאור דבריו הקדושים, ולאור המבואר בדברינו, נראה בסייעתא דשמיא, לבאר  

 ולומר בזה: 

   דכיוון שהיה רבן יוחנן בן זכאי, גדול תלמידי הלל הנשיא,

 , והענווה הצניעות בחינת היא ש, הדין משורת לפניםומידתו של הלל, היתה, 

 - החסד  מידת  בחינת והיא

 , הקטין רבן יוחנן בן זכאי את עצמו, עד כדי כך, שחשבוהו לקטן שבתלמידי הלל

  אורך כל נפצה התורה הקדושה ל 21  ומחמת ענוותנותו זו, זכה לגדלותו זו, וממנו

 .הדורות

 
וגזרות  ,ודקדוקי סופרים קלים וחמורים ,דקדוקי תורה ,ואגדות ,הלכות ,גמרא ,ומשנה ,שלא הניח מקרא

משלות  ,משלות כובסין ,ושיחת דקלים ,ושיחת שדים ,שיחת מלאכי השרת ,וגימטריאות ,תקופות ,שוות

  ,ודבר קטן ,דבר גדול ,שועלים

 ".דאביי ורבאיות והו - דבר קטן ,מעשה מרכבה - דבר גדול

 כתב הרמב"ם בהקדמתו ל"משנה תורה", היא ה"י"ד החזקה", וז"ל: 21

ן זַַכאי ּנּו ,"ֲחִמָשה ַתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרָבן יֹוָחנָן בֶׁ ִקְבלּו ִממֶׁ י ַהֲחָכִמים שֶׁ ם ְגדֹולֵּ   ,וְהֵּ

ם  לּו הֵּ  -וְאֵּ

זֶׁר ַהָגדֹול עַ  ,ר' ֱאִליעֶׁ ן ,וְר' יְהֹושֻׁ ֹּהֵּ י ַהכ ל ,וְר' יֹוסֵּ ן נְַתנְאֵּ ן ֲעָרְך.  ,וְר' ִשְמעֹון בֶׁ ְלָעזָר בֶׁ  וְר' אֶׁ

ן יֹוֵסף יָבא בֶּ זֶּר ַהָגדֹול - וְר' ֲעקִּ יעֶּ ֵבל ֵמר' ֱאלִּ  ".קִּ

 וכידוע, שרבי עקיבא בן יוסף, הוא שהעמיד תורה בכל הארץ,
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 אשר לימדנו משה רע"ה, בפרשתן: הוא הדבר,   .י

 הפסק פרשה, יש, בין קללות שבתורת כהנים, לחג השבועות,

 בחג השבועות, נדונין על פירות האילן,  להודיעך, 

 פגם אדם הראשון,   בחג זה, יכול האדם לתקן את

 , 22על תורתו שלמד   ,בחג זה, נידון האדם

 . 23שילמד  על תורתו  בחג זה, נידון האדם,

 
 וכפי שמצינו במסכת יבמות )סב' ע"ב(:

 מגבת עד אנטיפרס, -אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא "אמרו, שנים עשר 

 וכולן מתו בפרק אחד,

 מפני שלא נהגו כבוד זה לזה.

 -עד שבא ר''ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם  -והיה העולם שמם 

 -ר''מ, ור' יהודה, ור' יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע 

 ." והם הם העמידו תורה אותה שעה

 וז"ל: (,ת, אות ט'"נר מצוה", מסכת שבועו)השל"ה הקדוש  וכמו שכתב 22

 "חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר, כי הוא יום שזכינו בו לכתר תורה ... 

 כי היום הקדוש הזה, הוא יומא דדינא. 

 -וזה לשון תולעת יעקב דף נ"ח 

ודע, כי כמו שבראש השנה רצה הקדוש ברוך הוא להשגיח ולדרוש מעשה בני אדם, כי הוא יום הבריאה 

 הראשונה וחידוש העולם, 

 וכמו שתקנו לומר 'זה היום תחלת מעשיך' ...

כן רצה ביום מתן תורה, שהוא מורה על חידוש העולם להשגיח ולדרוש על מעשה העולם ולדונו על 

 פירות האילן ...

 ר ביארנו, כי הפירות ההם, הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא,וכב

 ".והעולם נידון ביום זה, על התורה שנתנה בו שבטלו עצמם ממנה

 , וז"ל:)שבועות תרלה'( ה"שפת אמת" כן כתב  23
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 אך תנאי אחד ויחיד לזה,

 סוד עצום, יסוד גדול, ו 

 (:ב' - , מאמר שלמה הע"ה )משלי, יא'והוא

 ", ָחְכָמה  םְוֶאת ְצנּוִעי  ,ָזדֹון ַוָיֹבא ָקלֹון ָבא"

 וביאר בזה, ב"מצודות ציון", וז"ל: 

 ."תנותםוענו מרוב ,עצמם המסתתרים -' צנועים' "

 הענווה, היא סוד הצניעות,

 הענווה, מביאה את האדם, לשלום עם עצמו, 

 זולתו, הענווה, מביאה את האדם, לשלום עם 

 . הענווה, מביאה את האדם, לשלום עם אבריו

מתגאה על זולתו,  , לשלום עם עצמו, בעבור שאינו הענווה, מביאה את האדם

ד ִמָכל ָאָדם" 24מקיים בעצמו  ו יֶזהּו ָחָכם, ַהלֹומֵּ  , "אֵּ

ֶשרּוַח ַהְבִריֹות נֹוָחה  " 25 הענווה, מביאה את האדם, לשלום עם זולתו, בעבור

יֶמנּו  יֶמנּו " 26  ואף  ,"הֵּ  , "רּוַח ַהָמקֹום נֹוָחה הֵּ

, לשלום עם אבריו, בעבור שמקיים את המצוות  הענווה, מביאה את האדם

 . כתיקונם, וממילא, זוכה לתקן את פגם אדם הראשון

וגדולה מזו, שעל ידי כך, תורתו ומעשיו מתברכים, וזוכה "לאסוקי שמעתתא,  

 ליבא דהלכתא". א

ר, "ש  וכל זאת, משום ינו  עו ֶשה ַעְצמו  ַכִמְדָבר, ֶהְפקֵּ ינו  ָיכו ל ִלְקנו ת ֶאת  ָכל ִמי ֶשאֵּ אֵּ

 ". ַהָחְכָמה ְוַהתו ָרה

 
 כל מה שעתיד להבין ולחדש בתורה".  -"כמו כן, בכל שנה ושנה, מקבל כל אחד מישראל בחג הזה 

 מ"א. אבות, פ"ד 24

 אבות, פ"ג מ"י. 25

 שם. 26
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)אגרות חזו"א, חלק א', יג'(,   ויוהוא מאמר רבינו ה"חזון איש" זיע"א, באגרות

 וז"ל:  

 ואמנם האיש הזוכה לידיעת התורה,  "

 כבן אדם,   ונדמה ,הוא הולך בין אנשים

 -  הגר עם בני תמותה  ,אבל באמת הוא מלאך

 ".ומרומם על כל ברכה ותהילה  ,וחי חיי אצילות

 ן. זוכים לזה, אמ ' יתברך, ונהיה מן היתן ה


