
 פרפראות
 

 

ויחן שם ישראל נגד ההר רמז 
 לתפילת השל''ה בערב ר''ח סיוון

עמוד ב'
 

 טתשע'' בחוקותימפתח נושאים פרשת א עמוד 
 

 בעמוד 
ויחן שם ישראל נגד ההר רמז לתפילת 

 השל''ה בערב ר''ח סיוון 
 

השל''ה תיקן לומר התפילה בער''ח סיון לפי 
 שנתעברה בו נשמת רות
  

 געמוד 
ן ישיבת רות עם נערות בועז עד כלות עני

 קציר השעורים והחיטים
 

 דעמוד 
ביאור בשינויים שמצינו בלשון חז''ל אם אבן 

 אם ברזל אם ברזל אם אבן
 

באש ובפטיש תשתנה צורת המטבע הוא 
 הסלע הדומה לאדם מהרש''א

 
 העמוד 

ע''ד  בירור ההבדל בין  אמונה לבטחון
ן אי''ש הרמב''ן המהר''ל שם משמואל חזו

 ובדרך המשל
 

 ועמוד 
     ביאור ההבדל בין אמונה ובטחון בדרך משל

 
 זעמוד 

אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 
 מכוון לדברי הזוהר הקדוש

 
 חעמוד 

 לחמכם תאכלו לשובע רק בארצכם
 

 
שאול ויהונתן מנשרים קלו מאריות גברו 

 שאינו דומה מועטין למרובים
 
 טעמוד 

חוצפה של גוריו לעבודת גבורת האריה ו
 הבורא

 
ביאור הסתירה בכתובים ע''ד המהר''ם שי''ף 

 בדרושים נחמדים
 

טעם נאה למה נקרא מסכת המידות בשם 
 מסכת אבות

 יעמוד 
מהו עשרם של חכמים סיום למסכת סוטה 

 הנלמד בימי הספירה 
 
 יאעמוד 

מקומות שבהם מצינו לראב''ע שהאמצעי 
 חשוב כהמטרה

 
ר''ל באיזה סברא חולקים יסודו של המה
 חכמים וראב''ע

 
 טף למה באיןאם אין קמח אין תורה 

 
ראב''ע סילק את שומר הפתח ונתן רשות 

 לתלמידים להיכנס 
 

 יבעמוד 
התלמיד שאינו לומד הוא אמצעי חיזוק 

 לתלמיד שלומד ע''ד המהרש''א
 

במה נחלקו מרדכי הצדיק ואסתר המלכה 
 אם יש לצום בליל הסדר



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ב

 
ם ישראל נגד ההר רמז ויחן ש

 לתפילת השל''ה בערב ר''ח סיוון
 

בחדש השלישי לצאת " א( שמות פרק יט) כתיב
בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו 

ויסעו מרפידים ויבאו מדבר ", "מדבר סיני
, "סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר

 וזה היה בר''ח סיוון,
 

ר ר' חנינא אמ  )בכורות ה' ע''ב( איתא בגמרא
 שאלתי את ר' אליעזר בבית מותבא רבא

ואמר  רפידים,מאי לשון  )בבית המדרש הגדול(
רבי אליעזר אומר  כתנאי רפידים שמה,לי 

שריפו עצמן , ר' יהושע אומר רפידים שמה
 מדברי תורה,

 
כי בערב ר''ח סיוון שבו באו למדבר  יש לרמז,

סיני, ובאו ממקום שרפו עצמן מדברי תורה, 
רפיון הידים יכן נתקן להתפלל התפילה נגד לפ

 היצר הרע, הנגרם ע''י 
 

 תחינהשם, הוא מלשון  ויחן וכך הוא הרמז,
מרמז לתפילה נגד היצה''ר  נגד ההרובקשה, 

צדיקים נדמה להם  )סוכה נ''ב(שנקרא הר, 
 , כהר

 
" ויחן שם ישראל נגד ההר" לפי''ז מבואר,

הזמן  הואערב היום שבאו מאותו רפיון שאז 
 נגד ההר. להתפלל 

 
 הרמז בגימטריה

 
  1250"ויחן שם ישראל נגד ההר" זוהי, ס''ה 

 
 1250"תפלת השל''ה"                           ס''ה 
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לומר התפילה בער''ח השל''ה תיקן 
 לפי שנתעברה בו נשמת רותסיון 

  
 ממנה דוד  השם רות ע''ש שיצא

 
ד ''בבא בתרא  י) (ב''ע 'זברכות ) איתא בגמרא

 ,למה נקרא שמה רות ,אמר רבי יוחנן, ,(ב''ע
שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו להקדוש 

 ברוך הוא בשירות ותשבחות.
 

 תפילת השלה בער''ח סיוון
 
 

 
אות  מסכת תמיד פרק נר מצוה) של"הכתב ה

להתפלל וביותר צריך זירוז  ז''ל,, (ב''קל
אגב, כל ו ,עד עולם שיהיה לו זרע כשר

  ,צרכיהם וזיווגם, מה' יצא הדבר
 

שעת רצון לתפילה זו בערב ראש  ולבי אומר,
, החודש שבו נתנה התורהחודש סיון, הוא 

עכ''ל השל''ה  ,ינוקואז נקראים בנים לה' אל
 הק',

 
 השל''ה הק' נתעברה בו נשמת רות

 
 -חלק ימות עולם ) – ספר סדר הדורותכתב ב

  ( כך כתב,"טה' אלפים שפ -האלף הששי 
 

בן הג"מ אברהם, הוא  הג"מ ישעיהו סג"ל
ובנו  שני לוחות הברית,החסיד שחבר ספר 

הג"מ שעפטיל חבר הקדמה לספר הנ"ל 
 וקראו ווי העמודים, 

 
אצל החסיד מורינו  ואני ראיתי ספר כתב יד

רבינו ישעיה ליב בקלויז דק"ק סלוצק ז"ל, 
בעל של"ה, נתעברה בו בארץ ישראל נשמת 

  ת,רו
 

הג"מ ישעיה  וכתב בגלילות ארץ ישראל,
סג"ל שהיה אב"ד בק"ק פראג נקבר בעיר 

 ע''כ בסדר הדורות,טבריה. 
 

אין ישראל משוררים משום ש נעים זמירות ישראל
 של דהע''ה במקדש אלא שירותיו וזמירותיו

 
ואלה דברי , '(שמואל ב פרק כג פסוק א) כתיב

גבר דוד האחרנים נאם דוד בן ישי ונאם ה
 ,ונעים זמרות ישראל וגו'הקם על 

 
ונעים , (שמואל ב פרק כג פסוק א) רש"יכתב 

אין ישראל משוררים  -זמירות ישראל 
 ,במקדש אלא שירותיו וזמירותיו

 
 כל התפילות קרויים ע''ש דוד המלך

 
 ,תניא (פסחים דף קיז עמוד א) איתא בגמרא

היה רבי מאיר אומר: כל תושבחות האמורות 
 לן דוד אמרן, שנאמרוכ -לים בספר תה

תפלות דוד בן ישי,  כלו (,תהלים פרק עב פסוק כ)
 ע''כ, כל אלו.אל תיקרי כלו אלא 

 
רבותינו דרשו  -כלו תפלות דוד  רש"יכתב 

לכלול כל הספר על  ,כלו, כל אלו תפלות דוד
 ,ואף מ"ש בני קרח ועשרה זקנים ,שם דוד

 , ע"ש שהוא נקרא נעים זמירות ישראל
 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ג

 
 וד המלך היה מתפלל על התינוקותד

 
תצרנו מן  אתה ה' תשמרם" )תהלים יב( כתיב

 ,"הדור זו לעולם
 

פרשת אמור פרשה כו  ויקרא רבה) איתא במדרש
רבי יוסי ממלחיא ורבי יהושע דסכנין , (סימן ב

בשם רבי לוי אמרו מצינו תינוקות בימי דוד 
עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעין לדרוש 

מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור את התורה 
הדא הוא שדוד  ,והוה דוד מצלי עליהון

אתה ה' תשמרם אתה ה' נטר  מר,או
 ,תנצרם מן הדור זו לעולם אורייתהון בלבהון
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 ענין ישיבת רות עם נערות בועז עד 
 חיטיםקציר השעורים והכלות 

 
ותשב נעמי ורות (, "רות פרק א פסוק כב) כתיב
ביה כלתה עמה השבה משדי מואב המוא

 ",והמה באו בית לחם בתחלת קציר שערים
 

ותדבק בנערות בעז " כג(' רות פרק ב) כתיב
ללקט עד כלות קציר השערים וקציר 

 ",החטים
 

 קבלת הדעת והתורה הוא בקציר החיטים
 

, אמר )ראש השנה ט''ז ע''א( איתא בגמרא
, הביאו לפני עומר בפסחהקדוש ברוך הוא, 

אמר  ,י שתתברך לכם תבואה שבשדותכד
הביאו לפני שתי הלחם הקדוש ברוך הוא, 

 כדי שיתברכו לכם פירות האילן. בעצרת,
, נסכו לפני מים בחגאמר הקדוש ברוך הוא, 

 ע''כ, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה,
 

)ראש השנה  ט''ז ע''א ד''ה  מהרש"אכתב ה
דברים שהם  שלושהחשיב כאן  ,הביאו עומר(

נפש  ,שהם ,נפשות שבעולםלושה חיי ש
 ונפש האדם,  ,נפש הבהמה ,הצומח

 
 , הצומח נפשבחג הם חיי  המיםכי 

 
 הבהמה נפשהוא חיי  והעומר של שעורים

נעשו  שעורים )דף ג'(כדאמרי' פ"ק דפסחים 
ובמס' סוטה  .לחמוריםיפות א"ל צא ובשר 

שהוא מאכל  שעוריםאמרי' תביא מנחת  )ט"ו(
  ,בהמה

 
 

 
והוא חיי נפש  ,הלחם של חטין היוושתי 
  ,כמ"ש רש''י בשמעתין האדם

 
דרבי יהודה לטעמיה, דהא  ואני שמעתי

עץ  )דף ע, ע''ב(אזלא כמאן דאמר בסנהדרין 
, וע"ש שאכל אדם הראשון חטה היתה

 בחדושנו, 
 

 ז''דברים פרק ט)שאמר הכתוב  והוא מבואר,
חרמש שבעה שבעת תספר לך מהחל "( 'ט

עשית חג , וספר שבעה שבעותתחל ל בקמה
 שעורים,שהוא קציר  ך"יקאל שבעות לה'

שהוא יום קציר  שבעה שבועותתחל לספור 
 שהם ב' הלחם,  חטים

 
, כי בצאתם ממצרים שנקראו הכונה בו

חמורים, והיו ישראל גם כן בלא מצות לא 
 שעוריםשהן  בהמההיו ראוים רק למאכל 

 כמ"ש צא ובשר לחמורים, 
 

)משלי  תובע"ש הכ עה שבועותעד ספירת שב
 מונים ט''וכמ "אם תבקשנה ככסף ב' ד'(

שהוכנו " ודעת אלקים תמצאתחפשנה, וגו' 
שאז קבלו  חטיםשמביא מאכל  לדעהאז 

התורה, וע"כ מביא ב' הלחם מחטים שמביא 
  )סנהדרין ע' ע''ב(, כדאמרי' בפ' בן סורר הדעת

  
ט יו" )ב"ב קמ"ז ע''א( וע"כ אמרו בפ' מי שמת

)עיי''ש במהרש''א של עצרת ברור זרעו חטין 
וע"כ אמר מהחל חרמש בקמה ביאור נאה(, 
תספור נ'  ,בהמהמאכל  שעוריםשהוא קציר 

שבאה מן החטין יום עד הבאת ב' הלחם 
עכ''ל  ,לקבל דעה, וחכמת התורה

 המהרש''א,
 

 שעת רצון לתפילה זו  ולבי אומר
 בערב ראש חודש סיון

 
כיון ותחילתו של דוד מלפי''ז יש לומר, 

המלך היה ברות, וכל התפילות הם ע'ש דוד 
 המלך, ודוד המלך התפלל על התינוקות, 

 
לפיכך  ונשמת רות נתעברה  בהשל''ה הק',

אמר לו ליבו כי התפילה על התינוקות הוא 
בער''ח סיון שהוא ההכנה לקבלת הדעת 

כפי שנרמז ברות שישבה עד  וקבלת התורה,
וכך  י לקבל הדעת והתורה,קציר החיטים, כד

כתב השל''ה הק' בתפילתו, "בעבור דוד עבדך 
 המשורר ברוח קדשך",
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 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ד

 
חז''ל בלשון שינויים שמצינו ביאור ב

 אם אבן אם ברזל אם ברזל אם אבן
 

תנא דבי רבי  נ''ב ע''ב(,סוכה  ) איתא בגמרא
ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית 

הוא  אם ברזלהוא נימוח,  ןאם אבהמדרש, 
 מתפוצץ, 

 
הוי " )ישעיה נ''ה א'(, דכתיב אם אבן הוא נימוח

 )איוב י''ד י''ט( , וכתיב"כל צמא לכו למים
  ,"אבנים שחקו מים"
 

)ירמיה כ''ג דכתיב   אם ברזל הוא מתפוצץ,
הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש " כ''ט(

 ע''כ, ,"יפוצץ סלע
 

תנא דבי ר'  ל' ע''ב( קידושין ) איתא בגמרא
, אם פגע בך מנוול זה משכהו בניישמעאל, 

  ,אם אבן הוא נימוחלבית המדרש, 
 

)ירמיה כ''ג שנאמר  אם ברזל הוא מתפוצץ,
הלא כה דברי כאש נאם ה', וכפטיש "כ''ט( 

שנאמר  אם אבן הוא נימוח,, "יפוצץ סלע
, "הוי כל צמא לכו למים" )ישעיה נ''ה א'(

 ,"אבנים שחקו מים" 'ד י''ט()איוב י'ואומר 
 ע''כ,

 
 סוכה ב אהשינויים שנמצאו בברייתא בין הגמר

 קידושיןלבין הגמרא 
 

, תנא דבי ר' איתאבגמרא קידושין  א.
, ובגמרא סוכה לא אם פגע בך ,בניישמעאל, 

 , אם פגע בך ,בניאמר, 
 

 אם ברזל,דרש קודם  קידושיןבגמרא  ב.
, דרש סוכה, ובגמרא אם אבןואח''כ דרש 

 , אם ברזל, ואח''כ דרש אם אבןקודם  
 

  ע''ד שינוי אחד מבואר בשינוי האחר 
 המבואר  באבות דרבי נתן 

 
מה היה  )פרק ששי(, איתא באבות דרבי נתן

תחלתו של רבי עקיבא. אמרו, בן ארבעים 
שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד 
על פי הבאר, אמר, מי חקק אבן זו, אמרו, לא 
המים, שתדיר נופלים עליה בכל יום, אמרו 

אבנים שחקו "לו, עקיבא, אי אתה קורא, 
  ",מים

 
דן קל וחומר בעצמו,  ,מיד היה רבי עקיבא

 מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשה 
 

 
כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי, 

 כ, ''ע ,שהוא בשר ודם
 

 ,שהיה בן ארבעים שנה , דרבי עקיבאמבואר
אבנים "הפסוק הקל וחומר שהיה דן מתוך מ

 הלך ללמוד תורה,  ,"שחקו מים
 

 לפי''ז מבוארים דרשות חז''ל כמין חומר 
 

 אם פגע בך "בני" ,שכתב ,בגמרא קידושין
התחיל ללמדו כבר אב אל בנו שבמדבר  ,וכו'

)סוכה תורה בשעה שהתחיל לדבר, כאומרז''ל, 
לומדו אביו  -יודע לדבר ה תינוק מ''ב ע''א(,

, ובא האב ללמד לבנו  איך להינצל תורה
ק''ו הצריך לדון  ומהיצה''ר שפגע בו, ואינ

בעצמו, שיתחיל ללמוד, שהרי כבר למד 
אם ברזל "תו תינוק, ולכן פתח בכתוב ומהי

 לנצח היצר, ו איךלדעת ",הוא מתפוצץ
 
 אם פגע בך בני, שלא כתב, בגמרא סוכהו

ה גדול, עד שהי למדל מי שלא א, מדבר וכו'
וכדי לזרזו ללמוד תורה, היה צריך תחילה 

כדי   ,"אבנים שחקו מים"לומר לו הפסוק, 
ורק אח''ז שידון ק''ו בעצמו ויתחיל ללמוד, 

דרש תחילה  ,ולכןהיצה''ר,  ניצוחללמדו 
", ורק אח''ז דרש אבנים שחקו מים"הפסוק, 
 "אם ברזל הוא מתפוצץ" הפסוק,

 

* * * * * * * 
 

המטבע  תשתנה צורתפטיש באש וב
 מהרש''א הוא הסלע הדומה לאדם

 
דבי רבי  (א''ד על''סנהדרין ) איתא בגמרא
הלוא , (ט''ג כ''ירמיהו  כ) כתיב ,ישמעאל תנא

 ,וכפטיש יפצץ סלע ה'כה דברי כאש נאם 
אף  -מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות 

 מקרא אחד יוצא לכמה טעמים. 
 

ד''ה מה  א''ד על''סנהדרין ) מהרש"אכתב ה
יש לפרש זה דסלע הוא מלשון חכמים  , (פטיש
 ,ממתכת וברזלשהיא ג"כ  מטבעשהוא  סלע

 
את  )ל' ע''ב(בפרק קמא דקידושין ודימה 

 ,לצורת סלעאם טוב ואם רע  האדם בצורתו
 ,כי כמו שהסלע הישנה ממלך ראשון שנפסלה

מתיך  והאש ,לא נפסל רק צורתה הישנה
לתת לה צורה  ,מפוצץ אותה והפטישאותה 

  ,חדשה וטובה היוצאת
 
 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ה

 
שהיה לו צורה נפסלת רעה  כן צורת האדם

ממלך הראשון הזקן שהוא יצר הרע הנה על 
ידי האש התורה שהיא כתובה לפניו באש כו' 

  ,מתיך ומבטל ממנו צורה הראשונה
 

דימה אותו ג"כ לפטיש שהוא  ועל דרך זה
כן ד"ת  ,מפוצץ הסלע ונותן לו צורה חדשה

צורה טובה  ,הנפסל בצורתותנין לאדם נו
ועל זה מביא שם  ,ורוח חדש שהוא היצר טוב

כל האי קרא כי הנה כה דברי כאש וכפטיש 
שדימה התורה לאש ולפטיש להחזיר וגו' 

ורוח חדשה כמו האש והפטיש  לאדם צורה
וקושי הברזל שאמרו שם שהוא  ,לסלע

מתפוצץ הוא על הברזל ומתכת של הסלע 
רזל הוא מתפוצץ ע"י הברזל שאף שהוא ב

 עכ''ל המהרש''א., אחר שהוא הפטיש

 
* * * * * * * 

 
  בטחוןלאמונה  ההבדל בין  בירור

 
 הרמב''ן ע''ד בין אמונה לבטחון 

 
ספר האמונה והבטחון להרמב"ן ) כתב הרמב''ן,

הם שני  האמונה והבטחון,וז''ל,  פרק א'(
ענינים, שהאחד צריך לחבירו, ואין חבירו 

 יך לו, צר
 

ומתקיימת בלב  שהאמונה, קודמת לבטחון,
 ןאין הבטחון עמה, ואיהמאמין, אף על פי ש

בקיומה, ולפיכך  )לבטחון( צריכה לו )האמונה(
)שאין האמונה מורה כי מי שיש אינה מורה עליו. 

 לו אמונה, יש לו גם בטחון(,
 

 )על האמונה( אבל הבטחון הוא מורה עליה
להיות קודם לה  )לבטחון(,שאי אפשר לו 

 הבוטחולא להתקיים בלעדיה. וכל  )לאמונה(
יקרא  המאמין, אך לא כל מאמיןיקרא 

 . בוטח
 

, הפריוהבטחון כמו  כי האמונה כמו האילן,
או על עשב שגידל את  והפרי לאות על האילן,

ואין האילן או העשב לאות על הפרי ההוא. 
כי  )פירוש, אין העץ סימן כי יגדל עליו פרי(הפרי, 

יש אילנות שאינם עושים פרי, וכן עשבים 
עכ''ל הרבה, אבל אין פרי בלא אילן או עשב. 

 הרמב''ן,
 

 המהר''ל ע''ד בין אמונה לבטחון
 
 

 
 -ספר נתיבות עולם נתיב הבטחון ) כתב המהר''ל,

 בטח אל ה'" ג' ה'(,משלי ) כתיבוז''ל,  פרק א'(,
 , "בכל לבבך ואל בינתך אל תשען

 
, האדם ישים ע"ה רצה לומרשלמה המלך 

בטחונו בו ית' בטחון גמור על מה שהוא 
צריך, ואל ישען על בינתו לומר, כי ע"י 
תבונתו יוכל להשתדל מה שצריך אליו, רק 
ישים על ה' בטחונו, כי אף שצריך לעשות כל 
מעשיו בחכמה ואין סומכין על הנס, מ"מ אל 
ישען על תבונתו בלבד לומר כי חכמתו יגרם 

ת מה שירצה, רק יבטח בהשם שהוא לעשו
 יוציא מחשבתו אשר חפץ לעשות אל הפעל, 

 
 בין בטח בה' לבין בטחו בו בכל עת

 
, ולא אמר ''אל הבטח " )משלי ג' ה'(, ,ואמר
ובאותה  בשעת מעשה,, כי מדבר בהשםבטח 

שעה ישים מחשבתו ובטחונו אל ה', שיהיה 
 ודבר זה הוא כמו תפלה אל הש"י, עמו, 

 
 ,)תהלים ס''ב ט'(בכל עת"  בטחו בו" ,ואלו

ואינו נאמר, על שישים האדם בטחונו בו ית', 
ר"ל, כי בשעת  ואל ה', מדבר על שעת מעשה

הש"י,  אלמעשה, ישים בטחונו ומחשבתו 
עכ''ל שיעזור לו בכל אשר צריך להשתדל. 

 המהר''ל,
 

בטחון "מחלק בין כי הוא , מבואר בדברי  המהר''ל
 ' 'ל הלבטחון א"' 'בה

  
בטחו בו בכל עת, והוא הוא  שבטחון בה',

בטחון שאליו צריך האדם להכין עצמו, ה
 , האמונהשלא בשעת צרה ונסיון, והוא 

 
הוא בשעת מעשה,  כאשר  והבטחון אל ה'

האדם נמצא בשעה קשה שצריך אל השי''ת 
 , הבטחוןוהוא שיעזרהו, 

 
 המהר''ל דבריביאור הכתוב עפ''י 

 
 ,בטחו בו בכל עת עם"  ט'(,ב ''תהלים ס) כתיב

 "שפכו לפניו לבבכם
 

בטחו בו בכל , שאמר בלשון הכתוב יש לדייק
באמצע  עם, למה הוסיף המילה עםעת 

 ,בטחו בו בכל עת"הפסוק, היה די שיאמר 
 "שפכו לפניו לבבכם

 
אל ה' , שמחלק בין בטח לפי דברי המהר''ל

ובטחו בו בכל שהוא התפילה שבשעת נסיון, 
לפי זה מובן למה  הוא שלא בשעת נסיון,עת, 

 חילק הפסוק לשתי חלקים, 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ו

 
שהוא בכל עת זה לכל העם,  החלק הראשון

  ,"עםבטחו בו בכל עת " וז''ש 
 

שפכו לפניו לבבכם זה לא לכל  וסיום הפסוק
העם אלא למי שבא נסיון לידו ואז צריך 

 להתפלל אל ה', כדברי המהרל,
 

 משמואל השם  ע''ד בין אמונה לבטחון
 

 ,בשלח תרע''ח(-)פרשת בא שם משמואלהכתב 
וידוע שהאדם , ללבבחי' אמונה מתיחסת 

מורכב משני דברים, ובשלימות שניהם נקרא 
שבמוח,  השכלוהמדות שבלב אדם שלם, 

 וכו', 
 

אימתי נשתלמו ישראל בבחי'  עוד כתב שם,
בחיות  השכל שבמוח, בהערכות הלב לשירה,

, שזו היא בחי'  נובעחדשה בכל רגע כמעיין ה
 אמת המתיחסת להמוח, 

 
האבני  ואמר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה,

נזר, שטבע החומר שהוא מתפעל בנקל ובעל 
שינוי, והשכלי אינו משתנה כ"כ מהרה, ע''ש 

  באריכות הדברים,
 

היא בלב האדם,  שהאמונהכפי  ,ביאור דבריו
 הביטחוןווהיא האמצעי להגיע אל הביטחון, 

ל האדם, ששם היא ידיעה ברורה, הוא בשכ
  שהיא בחינת אמת,

  
 החזון איש ע''ד בין אמונה לבטחון

 
ספר אמונה ובטחון פרק ב'(, ) כתב החזון איש

 האמונההאמונה והבטחון אחת היא, 
 , מעשהבבחינת  והבטחון, הלכהבבחינת 

 
בוטח  )שהיא האמונה(, הבטחון שהוא להלכה

ון, אך, בשעה שאין עיקר התפקיד של הבטח
 מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת, 

 
אח הבטחון שהוא  נקל לשגר בפיו ובשפתיו

להלכה ולא למעשה, רק כמתענג על דמיונות 
מזהירים ומשמחים, ומרוב הימים הוא 
מטעה את עצמו ומטעה את אחרים, כי אמנם 
עלה על בני גילו במדת הבטחון, ולאמתת 

ות הדבר משמש במדה זו, להטבת חלומ
 נעימים על העתיד הכמוס,  

 
אם פיו ולבו שוין, האם  ואמנם בזאת יבחן

מד לשונו לצפצף יבוטח הוא באמת, או אך ל
בטחון בטחון, ובלבו לא קוננה, כאשר נפגש 

 במקרה הדורש בטחון, ואשר בשעה זו 

 
תפקידו של הבטחון לנהלהו להחלימו 
ולרפאותו, האם בשעה הקשה הלזו פנה אל 

טח בו, או דוקא בשעה זו לא פנה הבטחון ויב
אליו, ופנה אל רהבים ושטי כזב אל אמצעים 

ע''כ דברי החזון מגונים ותחבולות שוא, 
 איש,

 
שהאמונה הוא  מבואר בדברי החזון איש,

בטחון בה' שלא בשעת נסיון, והבטחון הוא 
בטחון אמיתי שיבוא בשעת מעשה ונסיון, 

ו והם הם דברי הרמב''ן  והמהר''ל שהבאנ
לעיל, ולפלא הוא שהחזון אי''ש לא הביא את 

 דברי הראשונים,
 

 הכלל העולה מדבריהם בהבדל בין אמונה לבטחון
 

שם  )רמב''ן, מהר''ל,, מבואר הדבר בדבריהם
כי האמונה היא בלב  חזון אי''ש(,משמואל, 

האדם, ומבואר עוד, כי האמונה הוא בשעה 
שלא בא לידי נסיון, והבטחון, נצרך אליו 

 ומבואר גםשעת מעשה שכבר בא לידי נסיון,ב
כי האמונה הוא אמצעי, להגיע אל הבטחון, 

 שהוא המטרה, 
 

אמונה ובטחון ההבדל בין ביאור 
 בדרך משל

 
 ,אמונהההבדל בין  ,עפ''י משל לבאר  אפשר

, לבין ידיעה, שהיא בשכל שהיא בהרגשת הלב
 האדם, והוא בבחינת אמת, 

 
עמוק עמוק  שהיה נמצא במרתף לאדםמשל 

בתוך האדמה, שאין אור השמש מגיעה לשם, 
, ובא אליו אדם מהחוץ, צד שהואבשום 

ואומר לו שבחוץ השמש זורחת, האדם 
גם אם שאומר לו כי בחוץ השמש זורחת, 

הוא אדם נאמן כמשה רבינו, עדיין ידיעתו כי 
השמש זורחת היא מתוך אמונה שמאמין למי 

ינת והיא בחשאמר לו  שהשמש זורחת, 
 ,אמונה

 
ויראה בעיניו את אור  ,אך כאשר ייצא האדם

בבירור שלא יכול  ,השמש, אז הוא יודע הדבר
 ,להשתנות, אעפ''י שבשעה שידע ע''י אמונה

יכולה אמונתו להשתנות, משא''כ בידיעה 
ברורה שהיא בשכלו, אין ידיעתו יכולה 

 והיא בחינת אמת,להשתנות בשום אופן, 
 

נה שיש לאדם כי האמו והנמשל הוא,
בהשי''ת, שהכל הוא מאתו ית', היא ידיעה 
שבלב, אבל עדיין אינה ידיעה ברורה, כמו 

 אור השמש שהוא מאמין כי השמש זורחת, 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ז

 
אך היא ידיעה שיכול להשתנות, ורק כאשר 
הידיעה היא בשכל שבמוח, שהכל מאתו, הוא 
הבטחון, בבחינת אמת שיכול לעמוד בשעת 

כי הכל מאתו, ואז הוא נסיון, ולדעת בבירור 
 , )תהילים  ט' י'(ידיעה ברורה, כמ''ש הכתוב

משגב לדך משגב לעתות בצרה,   ה'ויהי "
 "כי לא עזבת דורשיך יודעי שמךויבטחו בך, 

וגו', פירוש, השי''ת הוא משגב לדך, בעתות 
צרה, לאלה שיבטחו בו, בידיעת שמו בבירור, 

 משגב לדך משגב לעתות בצרה,   ה'וזהו ויהי 
 

כי לא עזבת דורשיך יודעי שמך  ויבטחו בך
 וגו'.

 
הדרך להגיע וארשתיך לי באמונה שהוא בלב זו 

 וידעת את ה' 
 

וארשתיך "  א הפטרת במדבר(,'')הושע ב' כ כתיב
  ,"ה'לי באמונה, וידעת את 

 
אשר בו ישכון אור האמונה,  להגיע אל הדרך,

אדם בלבו תמיד, להתפעל ה שמחשבהוא ע''י 
וירא ישראל את "ממעשיו של הקב''ה, כמ''ש 

וגו', ולראות  "היד הגדולה וגו' ויאמינו בה'
שבכל יום עמנו,  הנסיםבכל עת את 

שבכל עת ערב ובבוקר וצהריים,   וונפלאותי
 עי''ז יתקרב אל האמונה לידע כי הכל מאתו, ו
 

שהוא  בשכלוע''י ההתמדה, יגיע אל הבטחון 
דיעה ברורה, וע''י שיקים וארשתיך לי י

ידיעה שהיא  את ה'. וידעת, יגיע אל באמונה
 ברורה בשכל.

 
* * * * * * * 

 
אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים 
 בתורה מכוון לדברי הזוהר הקדוש

 
כל  )פרשת פנחס ח"ג רט''ז ע"ב( איתא בזוהר

דאישתדל באורייתא בטל מיניה חוביא 
 ע"כ.  דכוכביא ומזלות

 
"אם בחקתי תלכו ואת  )ויקרא  כ''ו ג'( כתיב

מצותי תשמרו ועשיתם אתם, ונתתי גשמיכם 
בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן 

 פריו", 
 

 - אם בחקתי תלכו )מתורת כהנים(, כתב רש''י
יכול זה קיום המצות, כשהוא אומר ואת 

 מצותי תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא 

 
שתהיו קתי תלכו, מה אני מקיים אם בח

 , ע''כ,עמלים בתורה
 

 קושיות האליה רבה  בפסוק אם בחוקותי תלכו
 

 )שו''ע או''ח סימן מ''ז סעיף ג'( כתב האליה רבה
 

תלה הכתוב ירידת הגשמים, קושיה א', 
כלומר, בזכות קיום  "אם בחוקותי תלכו",ב

 המצוות, וקשה מהא, 
 

בא אמר ר )מועד קטן  כ''ח ע''א(, דאיתא בגמרא
חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא 

 במזלא תליא מילתא, ע''כ, 
 

, כי הברכה תחול לפי המזל, בגמרא מבואר
 מזוניולא עפ''י זכות, וגשמים וודאי בבחינת 

הם, ואיך אמר הכתוב שהדבר תלוי בקיום 
 המצוות, ולא במזל,

 
"אם בחקתי מה הכריחם לפרש, קושיא ב' 

למה לא היה בתורה, שתהיו עמלים " תלכו
די אם יאמרו שתלמדו תורה, או שתהיו 

 "עמלים בתורה"עוסקים בתורה, הרי הלשון 
הוא מבואר שתהיו יגעים בתורה, ולא 

 בלימוד פשוט בתורה,
 

, הא בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא, וקשה
 שתהיו עמלים בתורהלזה מתרץ על מנת 

זל , ואז אין הגשמים תלוי במזכות גדולוהוי 
אלא בזכות, וזה הכריחם לפרש שתהיו 

 עמלים ולא בפשוטי התורה,
 

אם שזה היה קשה לרש"י בפסוק  ונראה לי
ונתתי גשמיכם וכו' וסיים  בחקותי תלכו

 , בעתם
 

 ותירץ האליה רבה, כי קושיא אחת מתרצת 
 את הקושיא השניה

 
איתמר רבי  )שבת  קנ''ו ע''א(, דאיתא בגמרא

ויש מזל מזל מעשיר  חנינא אומר מזל מחכים
  אין מזל לישראל,רבי יוחנן אמר  לישראל,

 
)שבת  קנ''ו ע''א ד''ה אין מזל  כתבו התוספות

)דף , והא דאמר רבא בשילהי מו"ק לישראל(
בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא  כח. ושם(,

)מבואר א''כ , במזלא תליא מילתאמילתא אלא 
 לישראל(, שהדבר תלוי במזל, ואיך אמרו שאין מזל

 
על ידי זכות גדול , מכל מקום, התוס' ומיישב
 , שגם מי שאין לו מזל, מבואר, ע''כ, משתנה

 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ח

 
בכל זאת ע''י יגיעה גדולה בתורה ובקיום 

 עשוי המזל להשתנות,מצוות, 
 

שע''י עמל התורה והוא זכות לפי''ז מבואר, 
 גדול, אז יבוא הגשמים בזכות ולא במזל,

 
 דברי הזוהר ביאור האליה רבה את

 
)שו''ע אורח חיים סי' מ''ז סעיף  כתב האליה רבא

כל דאישתדל  וכך  פירשתי דברי הזוהר, ג'(
באורייתא בטל מיניה חוביא דכוכביא 

, דנראה לי דכשלומד פשוטי התורה ומזלות
 תליא,  בזכותאאמרינן לאו 

 
, הוי אבל כשעומל ועוסק ומשתדל בתורה

דכוכביא זכות גדול, ובטל מיניה חוביא 
שע''י  להשגחה פרטיתומזלות, ואז, נתון 

וזה כוונת  לשליטת המזלותהזכות, ולא 
כל דאישתדל באורייתא בטל מיניה הזוהר 

  חוביא דכוכביא ומזלות,
 

בדברי  לעסוקכי זהו נוסח הברכה  ועוד כתב
 , עמל ויגיעהתורה, שהוא ע''י 

 
וזה אפשר לכווין נמי ונהיה  וכ''כ הב''ח,

, דכוכבים ומזלות, ר"ל ולא שמיה ךיודעי שמ
כי ע"י שאנחנו עוסקים בעמל התורה בטל 

עכ''ד האליה  .חיובא דכוכביא ומזלות, כנ"ל
 רבה.

 

* * * * * * * 
 

 לחמכם תאכלו לשובע רק בארצכם
 

"ואכלתם לחמכם לשבע   )ויקרא כ''ו ה'( כתיב
 וישבתם לבטח בארצכם"

 
 ההרי חז''ל אמרו שלא לאכול עד כדי שביע

 
אמר ליה אליהו  )גיטין ע' ע''א(, איתא בגמרא

, ושתה שליש, והנח אכול שלישלרבי נתן, 
 , , לכשתכעוס תעמוד על מילואךשליש

 
"ואכלתם לחמכם מהא דכתיב  וקשה

, שישבעדמשמע, שיכול לאכול עד  לשבע", 
 ולאו דוקא שליש, ויש ליישב,  

 
 

 נראה דאכילה לשובע היא רק בארצכם
 

עולא,  )נדרים כ''ב ע''א(, איתא בגמרא
 לארעא דישראל, איתלוו  )כשעלה(במיסקיה 

 
בהדיה, קם )שתי בריונים( ליה תרין בני חוזאי 

חד שחטיה לחבריה, אמר ליה לעולא יאות 
)האחד שהרג את חבירו, שאל את עולא, האם עבדי, 

  נכון עשיתי(
 

)מחשש , ופרע ליה בית השחיטה, אמר ליה אין
כי אתא לקמיה דרבי יוחנן,  כן( לחייו, אמר לו,

אמר ליה, דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי 
 עבירה, אמר ליה נפשך הצלת, 

 
)דברים כ''ח , מכדי כתיב קא תמה רבי יוחנן

כתיב, אמר  בבבללב רגז  שםונתן ה' לך ס''ה( 
)ועדיין לא ליה, ההוא שעתא לא עברינן ירדנא, 

 ע''כ,  הגענו לארץ ישראל(
 

לב רגז,  שםמדכתיב ונתן ה' לך , מבואר
הוא דבר השייך   דכעסמשמע מדברי חז''ל, 

בארץ הטובה, אין מקום בחוץ לארץ, אבל 
 ,לכעס

 
"ואכלתם לחמכם לשבע אפשר לפרש  לפי זה,

שכאשר תהיו וישבתם לבטח בארצכם" 
תוכלו לאכול לשובע ואין לחשוש ,  בארצכם 

 למה שאמר ליה אליהו לרבי נתן, 
 

, ושתה שליש, והנח שליש, שאכול שלי
 תעמוד על מילואך. לכשתכעוס

 
פירוש זה מובא בשם הרבי ר'  שוב מצאתי

 יהונתן.
 

* * * * * * * 
 

שאול ויהונתן מנשרים קלו מאריות 
 גברו שאינו דומה מועטין למרובים

 
"ורדפו מכם חמשה  )ויקרא פרק כ''ו ח'( כתיב

 מאה ומאה מכם רבבה ירדפו" 
 

וכי כך הוא  רת כהנים(,)מתו כתב רש"י
)כאשר חמשה ירדפו מאה, נמצא כל אחד החשבון, 

רודף אחר עשרים איש, א''כ לפי החשבון, מאה 
, אינו דומה מועטין אלאירדפו אלפיים איש(,  

העושין את התורה למרובים העושין את 
 התורה. 

 
 יש לברר  בעבודת הבורא האם הוא ככוח האריה    

 או יותר מכח האריה
 
 
 
 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 ט

 
יהודה בן תימא  )אבות פרק ה( איתא במשנה

אומר, הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, 
 לעשות רצון אביך שבשמים,  וגבור כארי

 
, כי יכול מבואר בדברי התנא במשנה

עד להתאמץ לעשות רצון אבינו שבשמים, 
  כדי גבורתו של ארי,

 
)שמואל ב' פרק א' כ''ג( , דמצינו בפסוק וקשה

נתן הנאהבים והנעימם בחייהם "שאול ויהו
מאריות ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו 

 "לעשות רצון בוראם",  כתב רש''י", גברו
 

כי יש כח לעשות רצון הבורא  נמצינו למידים,
 מאריות גברו,, כדכתיב יותר מכוחו של ארי

 גיבור כארי,ולמה אמר התנא 
 

 יש ליישב עפ''י דברי התורת כהנים בפרשתינו
 

המשנה הקושיא כדלהלן,  פשר לבארעי''ז א
 אביך,, כמ''ש רצון מדברת בלשון יחיד

הוא בלשון  גברו והפסוק שאומר מאריות
העובד את ה'  שיחידרבים, ופירוש הדבר 

אך  כוחו של ארי,יכול לעובדו בכח שהוא 
מעל העובדים את ה' ביכולתם לגבור  רבים

 ,לכוחו של ארי
 

עושין את "אינו דומה מועטין הובכך מבואר, 
 התורה למרובים העושין את התורה".

 

* * * * * * * 
 

גבורת האריה וחוצפה של גוריו 
 לעבודת הבורא

 
 דאיתא במדרשעפ''י מה  ואפשר לבאר עוד,

 "גור אריה יהודה" )ויחי פרשה צ''ח סי' ז'(
"גבורה של ארי וחוצפה של מלמד שנתן לו 

 , גוריו"
ל הארי זקן, שהרי עגבורה של ארי, ופירשו, 

שהוא מאלה אשר )שבת ע''ז ע''ב( אמרו חז''ל 
   )רז''ו(,כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה, 

 
כי לגור יש עזות ואומץ  וחוצפה של גוריו,

הלב להתקומם כנגד אויביו, שבזה מצטיינים 
 )עייו עץ יוסף(הגורים יותר מן הארי הבוגר, 

דע''י עזות דקדושה אפשר להתגבר  ואפשר
 ורא יותר מכוחו של ארי.בעבודת הב

 

* * * * * * * 

 
ביאור הסתירה בכתובים ע''ד 

 המהר''ם שי''ף בדרושים נחמדים
 

"עשה  )ירמיה פרק יז הפטרת בחוקותי( כתיב
 עשר ולא במשפט, בחצי ימיו  יעזבנו", 

 
בחצי ימיו יעזבנו ימות ולא  פירש הרד"ק

 ישלים ימיו ,
 

ים ומרמה "אנשי דמ )תהלים  נ''ה  כ''ד(, כתיב
 לא יחצו ימיהם",

 
מיתת גופם תהיה כרת שלא  פירש הרד"ק

 יגיעו לחצי ימיהם,
 

כתוב אחד אומר שאנשי מרמה  יש לעיין,
 , בחצי ימיהםהעושים שלא במשפט ימותו 

לא יגיעו וכתוב אחר אומר, שאנשי מרמה 
 לחצי ימיהם,

 
 יש לבאר ע''ד שביאר המהר''ם שי''ף 

 את מה שמקשים העולם
 

 המהר''ם שי''ף בדרושים נחמדים כתב
איתא ,. )בסוף חולין הדרוש האחד לפני האחרון(

, אין אדם י''ג(-)פרשה א במדרש קהלת רבה
יש לו יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו, אלא 

  מנה רוצה מאתים,
 

, יש לו מנה מבקש מאתים, מקשים העולם
א"כ יש לו חצי, ואפ"ל מנה השנית עודף 

ן, ר"ל דמנה השנית  בכפל ממנה הראשו
חשובה אצלו יותר נכפל ממנה הראשון, 
)משום שעדיין אינה בידו, ומתאוה לה יותר מהמנה 

, כך יש לומר באנשי מרמה שיש בידו(
המתאוים  להרבות ממונם, לא יחצו ימיהם, 
משום שמתאוה לחצי שעדיין אין לו, יותר 

 מזה שבידו, וזהו לא יחצו ימיהם.  
 

* * * * * * * 
 

עם נאה למה נקרא מסכת המידות ט
 אבותמסכת בשם 

 
למה נקרא מסכת אבות בשם  יש לתת מובן,

הלא הוא המסכת שרובה הוראה  אבות,פרקי 
 שבאדם, המידותלתיקון 

 
, משום שהקב''ה ברא את האדם אפשר לומר

אחר , שהם נמשכות מדות מולדותעם 
 , בניגוד לאמונה והשקפת עולם, שכל האבות



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 י

 
ל פי שכלו והבנתו במה ובמי אחד מאמין ע

וניתן לחנך לאמונה  שהוא רוצה להאמין,
 בטבע האדם  הטבוע האמונהאין ווהשקפה, 

מולדות שהן תכונות האדם המידות כ
שבדרך כלל נמשכות אחר האבות ומידותיו, 

 לדה,ובת
 
הנרכשות בד''כ ע''י  התכונות המולדות על ו

 ימי חיותו של האדםיש לעמול כל האבות, 
 טיב ולתקן את הטעון תיקון,להי

 
או  ,ולפיכך נקראת המסכת מסכת אבות

שמשם לומדים איך לתקן פרקי אבות, משום 
, שאותם יש מהאבותאת המדות  שנרכשו 

 לתקן.
 

 להביא את הנכתב בספה''ק כאן מקום איתי 
 בענין ההבדל שבין המידות לאמונה

 
  ,(הדרוש החמישי -דרשות הר"ן ) כתב הר''ן,

 
ות לבן אבי רחל ולאה עובד עבודה ועם הי

יותר משיתחתן  ,זרה, בחר יצחק להתחתן בו
  ,עם בנות כנען

 
 ,כי יהיו לאדם הכנות נמשכות אחר המזג

ואלו תכונות לקצת מדות טובות או רעות, 
 נפשיות נמשכות ומשתלשלות מאבות לבנים,

מפני שהם טבעיות נמשכות אחר המזג לתת 
 , הכנה, וגם אם לא יכריחו

 
מאשר היו בנות כנען מוטבעים  ,ולזה

בתכונות רעות, היו בוחרים האבות הקדושים 
להתרחק מהם, ולהתדבק במי שאינו מוטבע 

היה עובד אם גם  ,באותן התכונות הרעות
 עבודה זרה, 

 
מתעברות ונמשכות  לפי שאותן התכונות

בזרעם, והם כמו חולי הגוף נקראים בספרי 
העברות שיש והם  חלאים ירושיים.הרפואה 

 ,וקנאה ,כשנאה ,להם מבוא בתכונות נפשיות
 ודומיהם,  ,ורכילות ,והאכזריות

 
מצד שהם  ,כי אלו יעשו רושם רע בנפש

וברוב יהיה טבע הבנים עברה ותכונה רעה, 
רוע  ,נמשך, שוקד על טבע האבות, ולכן

תכונות אנשי כנען היה מתחייב שיהא נמשך 
 לבניהם אחריהם. 

 
, לא יתחייב עובד עבודה זרהועם היות לבן 

כי  ,שיהיה טבע צאצאיו נמשך אחריו כלל
 הדבר היותר ראוי להשמר ממנו הוא מה שיש 

 
לו מבוא בתכונות הנפשיות, ובהתפעליות 
המיוחסות לרוח הלביי, להיות התחלה ושרש 

עכ''ל  וכמבוע ומקור לרוב מדות האדם,
 הר''ן,

 
 דברי הכלי יקר בהבדל ביו מידות לאמונה

 
 ,(בראשית פרק כד פסוק ג) כתיב ,כלי יקרכתב ה

לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי "
  ",יושב בקרבו

 
והוא שטבע האבות  ,אמנם יש חששא אחרת

וזה דווקא באותן עבירות  ,נמשך גם לבנים
הבאים מפאת החומר כאכילה וכילות וקנאה 

נגעים אלו וכל המדות הרעות הנתלין בחומר, 
מהאבות לבנים, ותולדותיהן מתפשטים 
 כיוצא בהם, 

 
של  בשכלודבר התלוי  ,בודה זרהאבל הע

וגם  מאבות לבנים,אדם אינו מתפשט 
האמונה היא תלויה בשכלו של אדם כי הרי 
הקב"ה נותן בו נשמה ושכל למה יתפשט זה 

 מאבות לבנים, 
 

שהיו שטופי זימה  ,ע"כ היה מרחיק הכנענים
בחומר האדם,  וכמה מיני עבירות הנתלים

זולת ע"ג, ולא הרחיק לבן ובתואל שלא היה 
עכ''ל הכלי , בהם כי אם פחיתת הע"ג לבד

 יקר.
 

* * * * * * * 
 

מהו עשרם של חכמים סיום למסכת 
 סוטה הנלמד בימי הספירה

 
משמת רבי  )סוטה מ''ט ע''ב( איתא בגמרא

בטלו עטרות חכמה,  -אלעזר בן עזריה 
 ע''כ, י''ד כ''ד(. )משלי שעטרת חכמים עשרם

 
רבי אלעזר בן  )סוטה מ''ט ע''ב( פירש רש"י

עשיר הוא כדאמרי' )שבת דף נד:(  -עזריה 
תריסר אלפי עגלי הוה מעשר מעדריה כל 

 שתא.
 

"עטרת חכמים  )משלי פרק יד פסוק כד( כתיב
 פירש רש"י עשרם אולת כסילים אולת",

 -עטרת חכמים עשרם  )משלי פרק יד פסוק כד(
 עשירים בתורה,שהם 

 
במה שפירש רש''י בפסוק במשלי,  יש לדייק,

 עשיר בתורה, כי עטרת חכמים עשרם הכונה 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 יא

 
ובגמרא מפרש רש''י הפסוק כי הכונה 

 עשירות בכסף,
 

 עפ''י דרכו של ראב''ע עצמו,יש לבאר 
 

דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שהאמצעי 
מהמטרה חשוב לא פחות  המביא למטרה

לדעת חכמים, כפי שיבואר  בניגוד עצמה,
 להלן,

 
רבי אלעזר בן עזריה )אבות פרק ג יז(  איתא

אומר  אם אין קמח אין תורה, ומכיוון 
לתורה, לזה כיוון רש''י  אמצעיהוא  והקמח

הביא  בכסףלפרש שניהם, כי עשירות 
 .בחכמהלראב''ע עשירות 

 

 * * * * * * * 
 

לראב''ע מקומות שבהם מצינו 
 המטרהשהאמצעי חשוב כ

 
חכמים אומרים )ברכות י''ב ע''ב(,  איתא בגמרא

מזכירין יציאת מצרים בימים, ר' אלעזר בן 
עזריה אומר מזכירים יציאת מצרים גם 

 בלילות. 
 

יסודו של המהר''ל באיזה סברא 
 חולקים חכמים וראב''ע 

 
)פרק נ''ג, באמצע ד"ה עד  בגבורות ה' המהר"ל,

ה חולקים מסביר הסברא במ שדרשה בן זומא(
 חכמים וראב''ע, ואלו דברי המהר''ל, 

 
, כי כאשר ראינו ויראה דבסברא פליגי

 , בלילה, וביוםבגאולת יציאת מצרים שהיה 
 

, שבו הכה הקדוש ברוך הוא בכורי בלילה
מצרים, ואמר להם פרעה לצאת, וכאן היה 

להגיע אל  האמצעי, וזה היה התחלת היציאה
הרי ביום היו , שוביום היתה לגמריהגאולה, 

 יוצאים ולא בלילה, 
 

כי יש להזכיר יציאת  סבר רבי אלעזר, ולפיכך
, מצד עצם המכה שבאה בלילה בלילהמצרים 

שהיציאה  וגם ביום, האמצעידוקא וזה היה 
, ולכך ראוי המטרההיתה ביום, וזו היתה 

 , גם ביום וגם בלילהלהזכיר 
 

, אף על גב שהמכה אמנם חכמים סבירי להו
 דוקא כי זה  ביום, יש להזכיר בלילההיתה 

 
, ומחמת זאת עיקר הגאולה שהיה ביום

הגאולה שיצאו ביום היתה המכה בלילה, 
להגיע לגאולה, אם  האמצעיוהמכה היתה רק 

עכ''ד . ביוםכן נמשך הכל אל היציאה 
 המהר''ל, 

 
,  כי חכמים אומרים מבואר בדברי המהר''ל

 , וראב''ע סבר שישהמטרהשיש לקיים 
 .גם האמצעילקיים 

 

 * * * * * * * 
 

 אם אין קמח אין תורה 
 

רבי , )מסכת אבות פרק ג י''ז( איתא במשנה
"אם אין קמח אין  אלעזר בן עזריה אומר

תורה אם אין תורה אין קמח", והרי ברור כי 
 , האמצעי, והקמח הוא התורההיא  המטרה

 
ובכל זאת יש להחשיב גם הקמח שהוא 

 ורה.להגיע לת האמצעי
 

 טף למה באין
 

, שבת של מי )חגיגה דף ג' ע"א( איתא בגמרא
היתה  רבי אלעזר בן עזריההיתה, שבת של 

וכו', "הקהל את העם האנשים והנשים 
והטף" אם אנשים באים ללמוד, נשים באות 
לשמוע, טף למה באין? כדי ליתן שכר 
למביאיהן. והרי ברור כי מביאי הטף הם רק 

תורה, ובכל זאת יש לקירוב הטף ל אמצעי
. ויש האמצעיליתן שכר למביאיהם. לפי שהם 

לאמצעי חשיבות לא פחות מהמטרה, 
 לראב''ע.

 

 * * * * * * * 
 

ראב''ע סילק את שומר הפתח ונתן 
 רשות לתלמידים להיכנס 

 
תנא, אותו  )ברכות כ''ח ע''א (,, איתא בגמרא

היום שנתמנה רבי אלעזר בן עזריה לנשיאות, 
שומר הפתח ונתנה להם רשות סלקוהו ל

לתלמידים ליכנס שהיה רבן גמליאל מכריז 
ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס 
לבית המדרש ההוא יומא אתוספו כמה 

 ספסלי, ע''כ, 
 

וא"ל רב  כ''א ע''א(  )בבא בתראאיתא בגמרא, 
 לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקא לא 



 
 פרשת במדבר  פרפראות פאר

 יב

 
עות של )ברצותימחי אלא בערקתא דמסנא  

דקארי  מנעלים, כלומר מכה קלה שלא יוזק, רש''י(
פירש , קארי דלא קארי ליהוי צוותא לחבריה

רש''י, אינך זקוק לייסרו יותר מדאי ולא 
לסלקו מלפניך, גם אם אינו לומד, אלא ישב 

  וסופו לתת לב,עם האחרים בצוותא, 
 

 התלמיד שאינו לומד הוא אמצעי 
חיזוק לתלמיד שלומד ע''ד 

 מהרש''אה
 

 ליהוי צוותא לחבריה,,  ד''ה כתב המהרש"א
פרש"י אינך זקוק לייסרו, אלא ישב עם 
אחרים וסופו לתת לב עכ"ל. ולישנא לא 
משמע הכי, אלא, ההוא דלא קרי, יהיה 

 צוותא לחבריה דקרי, 
 

ואם שיותר יתן ההוא דקרי לבו ע"י צוותא, 
לא יהיה ההוא דלא קרי עמו שם, ישים גם 

רי ללבו, להיות הולך ובטל כמו ההוא דק
  עכ''ל המהרש''א,חבירו, 

 
, דשהייתו של התלמיד שאינו הגון מבואר

הוא גורם אמצעי, דההוא דקרי, בביהמ''ד, 
 , לדברי המהרש'א,יותר יתן את לבו

 
ראב''ע למה רצה  לפי''ז מובן כמין חומר,

, ויכנסו לביהמ''ד גם שיסתלק השומר
ינו הגון, כדי שעל תלמיד שאין תוכו כברו, וא

 ידיו יבוא התלמיד הגון לתת לבו יותר, 
 

דסובר שיש   לשיטתו של ראב''עוזה 
 , א''כ יש לתתהאמצעי כמו המטרהלהחשיב 

 רשות גם לתלמיד שאין תוכו כברו  ליכנס
לתלמיד  אמצעילביהמ''ד, משום שהוא 

 שתוכו כברו. 

 
 * * * * * * * 

 
במה נחלקו מרדכי הצדיק ואסתר 

 כה אם יש לצום בליל הסדרהמל
 

 ליל הסדר עבר ללא אכילה ושתיה
 

ותאמר )פרק נ'(,   איתא בפרקי דרבי אליעזר
אסתר להשיב אל מרדכי, אמרה לו, לך כנוס 

וצומו עלי את כל היהודים הנמצאים בשושן 
ימים לילה  ואל תאכלו ואל תשתו שלשת

י"ג בניסן, י"ד בניסן, ט"ו ויום, ואלו הן 
 , בניסן

 
, והלא יום שלישי הוא יום ר לה מרדכיאמ

זקן שבישראל,  ראשון של פסח, אמרה לו
ואם אין ישראל לעשות הפסח, למי הוא 

 והודה לה, ושמע מרדכי את דבריה פסח
 ויעבורמרדכי, ועשה לה כל אשר צותהו, שנ' 

מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר, מה 
יום  שעברמרדכי, מלמד,  ויעבורהוא לשון 

 ,ע''כ שון של פסח בלא אכילה ושתיה,רא
 

 י''ל שמרדכי סבר כחכמים ואסתר סברא כראב''ע
 

 מרדכיבמה נחלקו מרדכי ואסתר, יש לבאר 
 המטרה, מכיוון  ועיקר חכמיםסבר, כמו 

לקיים תורה ומצוות, לכן אמר כי לצום בליל 
 פסח זהו עובר על דת, כי זהו עיקר המטרה, 

 
כיוון והצומות , מראב''עסברה כמו  ואסתר

להגיע אל המטרה של  אמצעיוזעקתם הם 
 קיום תורה ומצוות, לכן יש לקיים האמצעי, 

 
מכיוון והודה לה, ושמע מרדכי את דבריה 

וכבר נפסקה הלכה כראב''ע, ובזה מובנים 
זקן היטיב דברי אסתר שאמרה לו, 

שבישראל ואתה ראש לסנהדרין ואתה אומר 
הפסח, למי  דבר זה, ואם אין ישראל לעשות

 ,הוא פסח
 

ואם אין ישראל  וברד''ל שם אות ס''ב כתב,
ואולי יש לומר דרך דרש, זהו  למי הפסח,

אבדתי , וכאשר כדתשאמרה אשר לא 
דאשר לא כדת קאי אדלעיל, על דבר  אבדתי,

הצומית, לומר שמה שאמר לה מרדכי שהוא 
שלא כדת, הנה כאשר אבדתי ר"ל, כאשר ח"ו 

עם כל עמי, הנה אבדתי עומדת אני לאבדון 
גם דת קיום הפסח, שאני מצוה איתך לעבור 

 עליו ,
 

 * * * * * * * 
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