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מכל  מעטים  היו  לוי  שבט  מדוע  הקשה,  ]ג,יד[  בפרשתנו  הרמב"ן 
ותירץ,  העם?   כל  כשאר  ד'  ברוכי  עבדיו  יהיו  לא  ואיך  ישראל,  שבטי 
שאר  אך  הטבעי,  באופן  התרבו  ולכן  מצרים  בשעבוד  היה  לא  לוי  ששבט 
הטבע. כדרך  שלא  אותם  הרבה  הקב"ה   – במצרים  שהתענו  השבטים 

ד' – שכרו  נפלא, שכאשר האדם מתאמץ לעשות את רצון  מזה דבר  ולמדנו 
מרובה הרבה יותר מאשר מי שעושה את רצון ד' מתוך השקט ובטח. וכך אכן 
כתוב באבות דר' נתן ]פ"ג,ו[ : "טוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח !"

: מעשה ברבי חייא הגדול  ג[  ]רות רבה  פרשה  וראה מה שמסופר במדרש  ובא 
הגדול  המדרש  בבית  בתורה  ועוסקים  יושבים  שהיו  חלפתא,  בן  שמעון  ורבי 
של  קולם  את  שמעו  הכיפורים(.  יום  בערב  אומרים  )ויש  פסח  בערב  בטבריה 
בני אדם הומים, אמר ר' שמעון לר' חייא: "הבריות הללו מה עסקיהם"? אמר 
לו: "מי שיש לו )כסף( קונה מצרכים לחג, ומי שאין לו - הולך לבעל מלאכתו 
לי" נותן  והוא  מלאכתי  לבעל  אלך  אני  אף  הוא,  כן  "אם  לו:  אמר  לו".  ונותן 

יד מושיטה  וראה  )ר' שמעון( מחוץ לעיר להתפלל במערה  של טבריה,  יצא 
לך?  מנין  "זו  לו:  אמר  הנשיא,  יהודה  ר'  רבו  אצל  והביאה  אחת  מרגלית  לו 
טוב  יום  ואחר  היום.  כבוד  ועשה  דינרים  שלושה  הילך  אלא   ! הוא  יקר  דבר 
והלך  הדינרים  שלושה  נטל  דמיה".  ותיטול  פומבית(  )במכירה  עליה  נכריז 
כל  גונב?  התחלת  "שמעון,  אשתו:  לו  אמרה  לביתו.  ובא  מצרכים  ולקח 
אמר  לך"?  מאין   - המצרכים  ואלו  קטן(,  )סכום  מעין  מאה  אלא  אינם  נכסיך 
אין  מהיכן,  לי  אומר  אתה  אין  "אם  לו:  אמרה  הקב"ה".  שפירנס  "ממה  לה: 
ונתן  הקב"ה  לפני  התפללתי  "כך  ואמר:  לה  סיפר  מיד  כלום".  טועמת  אני 
חסרה  הבא  בעולם  חופתך  שתהא  אתה  "רוצה  לו:  אמרה  השמים".  מן  לי 
החזר  "לך  לו:  לה: "מה אעשה?" אמרה  משל חברך במרגלית אחת?" אמר 
לבעליה". והמרגליות  לבעליהם,  והדינרים  לבעליהם,  המקחות 

להחזירה,  ידיו  שפשט  כיוון  והחזיר.  הלך  מיד  כך  שמעון  ר'  ששמע  כיוון 
מיד ירד מלאך ונטלה. כששמע זאת ר' יהודה הנשיא היה מצטער עליו ושלח 
וכי  לו,  אמרה  הצדיק?  בעלך  את  מצערת  את  כך  כל  אותה  ושאל  לה,  לקרוא 
יחסר  אם  לה,  אמר  אחת?  מרגלית  חסרה  בעוה"ב  חופתו  שתהיה  רוצה  אתה 
פניך, בעוה"ב  זכינו לראות  לו, בעוה"ז  ! אמרה  אני אמלא אותה משלי   – לו 
המדרש.  דברי  ע"כ  הנשיא.  יהודה  ר'  לה  והודה  לראותך?   שנזכה  יאמר  מי 

שתוכל  אומר  "אתה   - הנשיא?   יהודה  לר'  טענתה  היתה  מה  לבאר  ושמעתי 
לתת לנו בעוה"ב מרגלית אחת מהחלק שלך. וכי אתה מתקרב בכלל למעלתו 
הרי  ומחסור,  עוני  מעודך  ידעת  ולא  בעושר,  ימיך  כל  גדלת  אתה  בעלי?  של 
מאומה  לנו  להעניק  תוכל  לא  משלך!  גדולה  וכמה  כמה  פי  בעלי  של  מעלתו 
מתוך  התורה  את  למד  בעלי  כי  שלך  על  ערוך   לאין  עולה  מעלתנו  כי  משלך 
! הקדוש  רבי  לה  והודה  משלך".  יותר  הרבה  גבוה  א"כ  ושכרו  הדחק 

למדנו שאל יצטער האדם אם עושה הוא רצון ד' שלא מתוך ההרווחה, שכן 
שכרו גדול ועצום.   שבת שלום !

התורה הקדושה - הפקר לכל היא
 הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
 להצלחת:  ציון בן אסתר הי"ו.

משפחת קלימיאן וב"ב הי"ו בכל העניינים.
 ולהצלחה ברו"ג למשפחת משה הי"ו.
להקדשת העלון :054-4215-970
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על הפסוק בו פותח חומש במדבר ופרשתנו, 'וידבר ה' אל משה במדבר סיני וכו', מביא המדרש, )במדבר 
רבה )וילנא( פרשת במדבר פ"א, ס"ז( לימוד שיש בו רבות בכדי ללמדנו על מהות התורה הקדושה רגע לפני מתן 

בג'  שנו חכמים  סיני? מכאן  למה במדבר  סיני,  אל משה במדבר  ה'  "וידבר  כותב המדרש  וכך  תורה, 
דברים ניתנה התורה, באש, ובמים, ובמדבר, באש מנין? )שמות יט( והר סיני עשן כולו וגו', ובמים מנין? 
סיני.  ה' אל משה במדבר  וידבר  מנין?  ובמדבר  נטפו מים.  גם עבים  נטפו  גם שמים  )שופטים ה(  שנאמר 
ולמה ניתנה בג' דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם, כך דברי תורה חינם הם, 
שנאמר )ישעיה נה( הוי כל צמא לכו למים. ע"כ. וכע"ז נמצא במכילתא דר' ישמעאל )יתרו, מסכתא דבחדש פרשה א(.

התורה  הכל,  נחלת  היא  שהתורה  להשמיענו  הקב"ה  היה  שחפץ  למדים  אנו  הללו  המדרש  מדברי 
ויטול.  יבוא  ליטול  הרוצה  וכל  זוית  בקרן  מונחת  אלא  דהו,  למאן  או  בלבד,  לעשירים  שייכת  אינה 
לכל. חינם  התורה  כך  לכל  חינם  שהם  ומדבר,  אש,  למים,  דברים  לג'  נמשלה  התורה  כן  ועל 

היא  שהתורה  ללמדנו  כדי  דוגמאות  לג'  התורה  נזקקה  מדוע  להבין  עלינו  שחובה  אלא 
שלושה  ידי  על  דווקא  ומדוע  מים,  או  מדבר  ידי  על  כן  ללמדנו  היה  די  לא  וכי  לכל,  חינם 
צד  היה  וכי  'חינם'  שהתורה  המדרש  כוונת  מה  להבין  יש  ועוד  יחד?  הללו  לימודים 
בזה(. שביאר  מה  זצ"ל,  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  למורנו  יהודה  קול  בספר  )ועי'  כסף?  עולה  שהתורה 

יט(,  עמ'  התורה,  על  דרוש  מהר"ל,  דרשות  הגולה,  )באר  מפראג  המהר"ל  בספרו  עמד  זו  שאלה  על 
מאה  אחרי  שעולה  שאדם  לה:(,  דף  )יומא  הגמרא  דברי  פי  על  נפלאה,  במתיקות  הדברים  את  ומבאר 
להכריע  ובכך  ומעשיו  חייו  את  לסקור  כדי  הדין  לבית  כבוד  אחר  מובא  הוא  לשמים,  עשרים 
תורה,  דברי  על  הוא  אדם  של  דינו  שתחילת  שידוע  וכמו  גהינם!,  או  עדן  גן  שמאלה...  או  ימינה 
שיש  השכנוע  כושר  כל  את  מגייס  האדם  שעה  ובאותה  השאלה...  נזרקת  לתורה?  עיתים  קבעת 
בפני  ניצבים  וכאן  יום...  מידי  תורה  ללמוד  שלא  בחר  הוא  מדוע  הדין  לבית  להסביר  כדי  ברשותו 
הייתי טרוד להביא  עולם,  רבונו של  אומר  העני,   – ותשובות, הראשון  אנשים  סוגי  הדין שלושה  בית 
עונה  אלו,  מעין  בתשובות  מורגל  שכבר  הדין  ובית  לתורה...  עיתים  קבעתי  לא  ולכך  לביתי  פרנסה 
המדרש,  בית  לשומר  לתת  הפרוטה  את  לו  היה  הזקן?...שלא  מהלל  יותר  עני  היית  וכי  בשאלה  לו 
וחצי שלג!! גופו במטר  עד שהתכסה  הארובה  פתח  על  ושכב  עלה  תורה,  בשביל להשתתף בשיעור 

מבין  הוא  בתורה?  עסקת  שנשאל  ברגע  העשיר...  הוא  והשני  למד.  הוא  והרי  ממנו,  עני  היית  וכי 
עונה,  הרעה.  אליו  כלתה  וכי  כספים...  העברות  ולעשות  משרות,  להבטיח  אפשר  אי  כבר  שכעת 
היית  וכי  הדין  בית  לו  עונה  וכאן  לומד?  הייתי  אילו  ברכושי  מטפל  היה  מי  בעסקי,  טרוד  הייתי 
מעלה  של  הדין  בבית  שניצב  הרשע,  הוא  הלא  והשלישי  וכו'.  חרסום?  בן  אליעזר  מרבי  יותר  עשיר 
להתנצל  מתחיל  הוא  בתורה?  עסקת  השאלה  את  כששומע  בה,  חטא  שלא  עבירה  הניח  שלא  אחר 
מרעים  הדין  ובית  עליהם...  שמע  בכלל  הדין  בית  אם  מסופק  שהוא  יצרים  לו  שהיו  אותו,  שיבינו 
התיאור  את  בגמ'  שם  )ראו  הצדיק?  כיוסף  התמודדות  של  יצר  לך  היה  כלום  לו  ואומר  כנגדו  בקולו 
עצמן.  על  ה'מסנגרים'  פיות  להן  נסתמות  וכך  יצרך?  על  התגברת  לא  ואיך  שעבר(,  הנסיון  גודל  של 

טענותיו? לסתום  עברו  מדורות  לו  שמביאים  הללו  בדוגמאות  הדין  בית  כוונת  מה  להבין  יש  ופה 
כמותה,  נפלאה שאין  חיים, מתנה  סם  תורת אמת,  את התורה הקדושה,  ברא  הוא, שהקב"ה  והביאור 
ושכר גדול ומופלג לעוסקים בה. אך בד בבד ברא הקב"ה קשיים ויצרים שתהיה לאדם בחירה בניהם.

 ומבאר המהר"ל מפראג, שזו הסיבה שנמשלה התורה הק' דווקא לשלושת הדברים הללו שהן הפקר 
לכל, אש, מים, ומדבר, וזאת ללמדנו שהעני לא יכול לטעון עני הייתי ועל כן לא עסקתי בתורה, על כך התורה 
נמשלה למדבר שדומה באופיו לעני שהוא חסר כל ונכסים. וכמו שעם ישראל קיבלו את התורה במדבר 
ללא מים וללא לחם ואוכל, וחיו בכל זאת בנס ממתנת הקב"ה 'כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל 
מוצא פי ה' יחיה האדם', על כן ניתנה התורה במדבר להורתנו, שהזן והמפרנס - הוא המצווה על לימודה.

והדבר השני הוא האש, הרומזת לתאוות והיצרים של האדם, ועל כך נמשלה התורה לאש, כי כל דברי 
כאש נאום ה', בכח התורה להשתיק את כל היצרים שלך אילו רק תבחר לשבת ולעסוק בתורה בתמים.

והדבר השלישי הוא המים, המים מורים על השפע, ועל הברכה, וזו התשובה לעשיר, שהלא כבר נאמר יערוף 
כמטר לקחי, שאם אדם עוסק בתורה רכושו ונכסיו מתברכים נגד הטבע. ואם כן זה גם לא תירוץ מספק.

נתון  אתה  בו  מצב  שבכל  להורות  ואש,  מים,  למדבר,  נמשלה  שהתורה  הסיבה  זו 
מהאושר  אותך  שתמנע  סיבה  ואין  בה,  לעסוק  הכוחות  לך  ונתנו  אליה  שייך  אתה 
באמת...  לרצות  רק  לך  נותר  אתה  ללומדיה.  מקנה  הקדושה  שהתורה  העילאי 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה

מעלת הלומד תורה מתוך הדחק
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א



ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן )במדבר פרק א (.

)הו�ע ב( "והיה מספר בני י�ש  אמר רבי אלעזר: כל המונה )הסופר( את י�ראל עובר בלאו, �נאמר
ראל כחול הים א�ר לא ימד". רב נחמן בר יצחק אמר עובר ב�ני לאוין �נאמר "לא ימד" "ולא 

יספר" )מסכת יומא דף כב עמוד ב( .

| י� אומרים �האיסור למנות את  י�ראל מקורו מן התורה והוא  האם האיסור הוא מן התורה 
נלמד מפר�ת 'כי ת�א' �הוא איסור �נאמר לדורות למנות י�ראל ללא 'מחצית ה�קל' )תוס׳ רי"ד 
ז׳(, וי� אומרים  סי׳  כי ת�א| ״חת״ס״ �ו״ת ליקוטים  כי ת�א| רמב״ן רי� במדבר| ״אדרת אליהו״ פר�ת  יומא כ״ב| ר�״י פר�ת 

�האיסור למנות את י�ראל אינו דבר תורה, אלא  מדברי קבלה )ת�ובות חוות יאיר סי' ט'|. וכ"כ בספר עין זוכר 
), וכן ניתן לדייק מדברי הרמב"ם �מש הלהחיד"א מערכת המ' אות כ"ד | וכ"כ הר"י פרלא בפירו�ו על הרס"ג ל"ת רס"ד-רס"

קור האיסור הוא מדברי קבלה מ�ום �הביא את מקור האיסור מדברי נביאים ולא מן התורה,אולם 
י� �פיר�ו בדעתו �מה �הביא את מקור האיסור רק מדברי נביאים, היינו מ�ום �עסק במנין 
�ל חלק מי�ראל, אך במנין �ל כל י�ראל, גם הוא סובר �הוא אסור מהתורה )�ו״ת ״�רידי א�״ ח״ב 

מ"ח| וב�ו"ת  ציץ אליעזר״ ח״ז סימן ג( .

ספירת אנשים ע"י אצבעות  | כ�היו עו�ים פייס בין הכהנים כדי לידע מי יזכה בעבודות המקד� 
ולא היה הממונה סופר את האנ�ים  ידי הגבהת היד,  )גורל( על  באותו היום,  היו עו�ים פייס 
אחר,  דבר  ידי  על  אלא  י�ראל  למנות  לפי �אסור  הכהנים,  האצבעות �הניפו  את  אלא  עצמן, 

�נאמר "ויפקדם בטלאים" )רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ד| ועי' מגן אברהם בסי' קנ"ו סק"ב(.

ספירת אנשים ברגליהם | ב�ו"ת "תורה ל�מה" )סימן �פו( דן לגבי בעה"ב �מסובין אצלו אורחים 
הרבה בבית המ�תה, ורוצה למנותם כדי לידע כמה כפות יכין ויביא לפניהם בעת סעודה, וכבר 
ידוע �אסור למנות את י�ראל, והסתפק אם כא�ר מונה אותם אינו נותן עיניו ומביט אלא דוקא 
ברגליהם, והוא מונה את הרגלים בלבד כל �תי רגלים באחד אם י� בזה איסור ? וה�יב על פי 
מה ��נינו במ�נה )יומא פ"ב מ�נה א( "הממונה אומר להם הצביעו ומה הן מוציאין אחת או �תים" 
וכו' ופי' רע"ב ז"ל "הצביעו כלומר הוציאו אצבעותיכם כל אחד יראה אצבעו מפני �אסור למנות 
אנ�ים מי�ראל לפיכך הוצרכו להוציא האצבעות כדי �ימנו האצבעות ולא האנ�ים" ע"�. נמצא 
אפילו �האצבעות הם חלק מן הגוף מ"מ כיון �זה המונה נותן דעתו במנין על האצבעות דוקא, לא 
נח�ב בזה כמונה את גוף האדם כולו, ומותר ואם כן הוא הדין בנידון �לפנינו, כיון �נותן עיניו 

ודעתו למנות את הרגלים דוקא, ולא את המסובים היו�בים לפניו, מותר.

מנין על ידי מחצית השקל לדבר הרשות ושלא לצורך | י� מתירים למנות את י�ראל על ידי 
רי״ד לפי פירו� ״נחל איתן״ הנ״ל, ״אור החיים״ רי�  ואפילו לדבר הר�ות )תוס׳  �קלים אפילו את כל י�ראל, 
ת�א, ו�ו״ת חת״ם ליקוטים סי׳ ז׳(. וי� אומרים �אין למנות את י�ראל אפילו על ידי �קלים אלא לצורך.

הסיבה שאסור למנות את ישראל | התורה העידה �המניין הוא סיבה לביאת הנגף, כמו �כתוב 
"ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם", וזה יהיה מ�לו�ה פנים: א. מצד עין הרע )וכ"כ ר�"י �מות ל- יב 
עה"פ "ולא יהיה בהם נגף" - �המנין �ולט בו עין הרע והדבר בא עליהם, כמו �מצינו בימי דוד(, ב. מצד �אין הברכה �ורה 

אלא בדבר הסמוי מן העין. ג. ועוד בה �לי�יה, כי כל עוד �העם מתאחדים והם כולם כאי� אחד 
- זכות הרבים גדול מאוד, אבל כֶ�מונים אותם �אז יתח�ב אי� אי� לבדו, יחופ�ו עוונותיו ואז 

יהיה בהם נגף )מלבי"ם �מואל ב כד(.
ספירה כדי לדעת אם יש מניין בבית הכנסת| אסור למנות יהודים בפה, בכל �פה, בין בדרך �ל 
מספרים, ובין בדרך �ל א׳שב׳ )חסד לאלפים או"ח סי׳ נ"ה אות י| ואף �הוא לדבר מצוה אסור פרי חד� לאו"ח סי' נ"ה אות 
א(.וי� מן הרא�ונים �כתב: ואנחנו ראינו מנהג מעולה, �כא�ר מתכנסים בבית הכנסת ורוצים 

לפתוח בתפילה ורוצים לדעת אם י� ע�רה, וההלכה היא �אסור למנות את י�ראל אפילו לדבר 
מצוה... לכן כא�ר נמצאים בבית הכנסת ומסתפקים אם י� ע�רה או לא, כדי �לא יספרו אחד 
'חסדך',  וה�לי�י  'ברוב',  וחברו  'ואני',  ואומר  האחד  פותח  ח�בון,  לידי  יבואו  ולא  חברו  את 
יודעים �י�  זה לפי הסדר  וכא�ר מ�לימים פסוק  וכן כולם  'ביתך',  והחמי�י  'אבוא'  והרביעי 
�ם ע�רה )תירגום מספר העתים לרבי יהודה ברצלוני סימן קעד(. וי� �כתבו �נוהגים למנותם באמירת הפסוק 

"הו�יעה את עמך" וגו' �י� בו ע�רה תיבות. )קיצור �ולחן ערוך טו: ג(

מפקד  העם ע"י משרד הפנים |  י� �התירו לקחת חלק במפקד זה ולמסור לממ�לה �מות בני 
מ�פחה ע"י מילוי �אלות וכדו', כיון �הוא לצורך, כי כן נהוג בכל הארצות למנות את מספר 
התו�בים ומניין זה נחוץ מאד מכמה בחינות, כי הממ�לה צריכה לדעת מספר יו�בי הארץ ל�ם 
וגם ל�ם ההגנה הארצית,  וצרכי חיים �ונים,  ויבוא �ל צרכי אוכל נפ�  ייצוא  ענייני כלכלה, 
וכיו"ב. אלא, �צריך למנות ע"י דבר אחר, כמו �ע�ה �אול )�ו"ת �רידי א� ח"א סי' קמ(.אך ב�ו"ת 
�בט הלוי )ח"ו סי' כ( פקפק בהיתר זה וסיים �ם:ואם אפ�ר להמנע מכל זה טוב יותר. אך בחלק ט 
סי' לה נטה להקל בזה מכיון �ידוע לכל �מאז מפקד האחרון נתרבו מאד התו�בים האינם יהודים 
בארצינו, וכבר גילו גאוני דור �לפנינו �אין זה בכלל האיסור למנות את י�ראל כא�ר מעורבים 

נכרם רבים בתוכו, עיי"�. וע"ע ב�ו"ת ציץ אליעזר ח"ז סימן ג �האריך בזה .

שאלה:  האם מותר למסור שיעור תורה ליהודים מתקרבים חלקם 

בלי כיפה ולדבר עמהם בדברי תורה.

תשובה: מותר גם להשמיע להם דברי תורה וגם שהם ידברו ויקראו 

דברי תורה ללא כיפה על ראשם אבל יזהרו שלא יקראו שם השם 

או יברכו ללא כיפה, ואם יש כיבוד קל מותרים באכילה ושתיה בלי 

כיפה לאחר שבירכו על המאכל או המשקה כשהיתה כיפה או כיסוי 

ראש אחר על ראשם בזמן הברכה. 

בסי'  הרא"�  בן  אלברצלוני  לר"י  יהודה  זכרון  ב�ו"ת  כתב  ביאורים:  
כ' וטוב הוא �לא לי�ב בגילוי הרא� ב�עת הלימוד למי �יוכל לסבול 
לסבול,  יכול  אינו  החום  כובד  מפני  ולפעמים  באימה  יותר  לפי �ילמוד 
ומבואר בדבריו �אין חיוב אלא רק ל�ון טוב. ועיין ב�ו"ת יבי"א ח"ו סי' 
טו' �הביא ב�ם �ו"ת מהר�"ל בסי' עב' �כתב ו�מעתי על חכם אחד 
�היה לומד תורה בגילוי הרא� ואמר �כבד עליו המ�א ומ"מ נ"ל �אף 
י�  ה' מ"מ  ואף לא מדת חסידות כ�אינו מזכיר �ם  איסור בדבר  �אין 
לתלמיד חכם להיזהר בכך מאחר �העם תופסים דבר זה לקלות ופריצות 
כאילו עובר על דת יהודית ואפי' לומד בחדרו פן יראנו עם הארץ ויקל בו.
וכן אם י� אוכל ומ�קה ב�יעור יכסו רא�ם רק בברכה ואם ירצו יסירו את 
כיסוי הרא� לאחר מכן, �לגבי אכילה לא מצינו איסור בזה ואדרבה מ�מע 
קצת ב�ו"ת אול"צ ח"א עמ' קי' �אין איסור בזה ורק לגבי הברכה י� בעיה. 

שאלה: מה הם שעות השינה הצריכים לבחור ישיבה.

תשובה: החור ישיבה צריך לישן השעות שצריך למנוחת גופו ולהיות 

ראשו צלול בלימוד ועיין בביאורים.
ביאורים: מצינו בדברי הט"ז באהע"ז סי' כה' ס"ק א' �כתב ע"פ דברי 
הרמב"ם על הפסוק בכל דרכיך דעהו דהיינו מי �אוכל ו�ותה ומעדן נפ�ו 
כדי �יהיה בריא וחזק לעבודת ה�י"ת י� לו �כר כמו �מתענה ודברים 
אלו י� להם אסמכתא מהפסוק �וא לכם מ�כימי קום וכו' דהיינו �י� 
תלמידי חכמים מנדדין �ינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה וי� תלמידי 
חכמים �י�ינים הרבה כדי �יהיה להם כח חזק וזריזות לב לעסוק בתורה 
ובאמת יכול ללמוד ב�עה אחת מה �זה מצטער ועוסק ב�ני �עות ובודאי 
�ניהם י� להם �כר ב�וה על כן אמר �וא לכם דהיינו בחנם לכם �אתם 
מצטערים ומ�כימים בבוקר ומאחרי �בת בלילה וממעטים �נתם זה בחנם 
כי כן יתן ה' לידידו �ינה דהיינו מי �י�ן הרבה כדי �יחזק מוחו בתורה 
נותן לו הקדו� ברוך הוא חלקו בתורה כמו אותו �ממעט ב�ינה ומצטער 
עצמו כי הכל הולך אחר המח�בה. ועיין בספר מע�ה אי� מהחזו"א בעמ' 
מו' �אמר החזו"א בחור י�יבה צריך לי�ן את ה�עות �הוא נצרך להם. 
ועיין עוד ב�ו"ת אז נדברו חי"ב סי' מב' �כתב ובאופן עקרוני אין דעתי 
נוחה �בחור יתפלל �לא בי�יבה אפילו כ�מתפלל במנין ותיקין ובכלל 
אין ק�ר לימוד מ�מר עם ותיקין אפ�ר ללמוד עד קרוב לעמוד ה�חר �עה 
וללכת לי�ון עד תפלת הי�יבה ואני במח�בה תמיד �אין תועלת במ�מר 
אם זה יהיה על ח�בון �ל סדרי הי�יבה כי במקום �עה אחת �ל לימוד 
בלילה יצטרך לי�ון �עתיים ביום ומה �מבואר ברמב"ם �עיקר התורה 
עיי"�. י�יבה  לבני  �ייך  לא  וזה  ביום  טרודים  באנ�ים  מדובר  בלילה 

          שו"ת בעיניני תלמוד תורה

'איסור מניין בני ישראל'



    השולחן הטהור

המולה ופחד �ררו בגליציה היהודית, לפני מעט יותר ממאה �נה, ה�נה 
הייתה תרע"ה, פרוץ מלחמת העולם הרא�ונה, וכל יהודי גליציה עקרו 

מ�ם להונגריה וסביבותיה, �ם לא הייתה חזית המלחמה ובאופן יחסי �ררה 
הרווחה.

גם חצר הקודש בעלזא, ברא�ות כ"ק מרן אדמו"ר רבי י��כר דב זי"ע 
)-המהרי"ד( עקרה ממקומה וגלתה להונגריה לתקופה �ל למעלה מע�ר �נים 

עד �וך הקרבות ו�יקום הריסות העיירה בעלזא, לאחר �הפכה מחנה צבאי 
לחיילי החזית �ה�תקעו בה.

בשלוש תחנות עיקריות חנה מרן מהרי"ד באותן ה�נים: ראצפערט, 
מונקאט� והולו�יץ. חסידים היו נותנים בכך רמז בל�ון הפסוק: "ובני י�ראל 

יוצאים ביד רמ"ה" )רמ"ה הינן רא�י התיבות �ל �לו� ערים אלו(.

בצאתו של הרבי מבעלזא מהעיר ראצפערט, לעבר מונקאט�, רצה להודות 
לעסקני המקום �טרחו והתאמצו ב�בילו במ�ך כל התקופה �הייתה �ם. 

לאות הוקרה נטל את ה�ולחן �היה בחדרו, �ולחן �עליו עסק בתורה ואכל 
מ�ך �הותו �ם, וחילקו את הטבלה �על גביו ל�לו�ה חלקים )היה זה 

�ולחן כבד מעץ מלא, כפי טיב הרהיטים �ייצרו אז. אורכו �ני מטר ויותר, 
ורחבו כ-50 ס"מ והיה עבה מאוד(.

חלק אחד מן הטבלה קיבל 
יהודי ב�ם ר' �למה 

�לומוביץ. �ני חלקים 
אחרים ניתנו ל�ני עסקנים 

נוספים, רגלי ה�ולחן, 
ארבע במספר, נקבעו בבית 

הכנסת המרכזי �בעיר 
מארבעת צידי בימת בית 

הכנסת, לאות יקר וח�יבות 
לתקופה בה �הה אצלם 

הרבי.
עברו שנים רבות ור' �למה �לומוביץ נסתלק לבית עולמו. מכיוון �לא 

היו לו בנים, אלא בנות בלבד, הורי� את חתיכת ה�ולחן הקדו� �קיבל מן 
הרבי לחתנו הבכור, ר' מרדכי פרידמן. זה האחרון כמובן �מח מאוד בירו�ה 

הקדו�ה ו�מר על ה�ולחן מכל מ�מר ולא ההין לה�תמ� בו לצרכיו 
הפרטיים.

שנים חלפו שוב, וב�נות הזעם �ל �ואת אירופה, הגיעה מלחמת העולם 
ה�נייה גם לאזור הונגריה. גם �ם החלו הנאצים לרכז את היהודים, להציק 
להם בכל דרך אפ�רית, לקחת את ממונם ולבסוף ל�לחם למחנות העבודה.

כל היהודים סבלו מנחת זרועם, למעט בית אחד. ביתו �ל ר' מרדכי פרידמן...

באמונת חכמים �בערה בו, מכר ר' מרדכי את כל עסקיו והרכו� �אינו 
מטלטל, מכר את התכ�יטים וחפצי הערך, הותיר לעצמו כמות רבה �ל 

מזומנים וחפצים מינימאליים. את ביתו צייד בע�רות ק"ג �ל מוצרי יסוד 
לטווח ארוך, סתם את החלונות בדירתו ואת קר� ה�ולחן הקדו� קיבע 

במסמרים אל דלת הבית הרא�ית, באופן כזה �לא תוכל להיפתח.

וראה זה פלא: מ�ך כל ה�נתיים �היו הנאצים בהונגריה, עברו בית אחר 
בית, סרקו דירה אחר דירה. כולם היו ר�ומים אצלם. אולם ביתו �ל ר' מרדכי 

פרידמן כלל לא הופיע בר�ומות. מ�ל הפך הבית לאינו נראה.

שנות המלחמה חלפו כ�גויים טובים מקבלים מזומנים בח�כת-ליל דרך 
חלון אחורי מר' מרדכי, ובתמורה מגניבים לו מוצרים �ונים �רכ�ו עבורו, 
כ�מ�פחת פרידמן אינה יוצאת מביתה כלל וכמובן �אינה פותחת את דלת 

הדירה הרא�ית.
השולחן הוא זה �הציל אותם מייסורים ותופת וממוות.

לאחר פטירתו �ל ר' מרדכי, עבר ה�ולחן גלגולים רבים ומפליאים �מחמת 
קוצר היריעה לא נוכל לפרטם. בסופו �ל תהליך הגיע ה�ולחן הקדו� אל נכדו 
�ל המהרי"ד מבעלזא, הלא הוא כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא �ליט"א המתגורר 

בירו�לים.

חודש מסוגל לגאולה
איש  בן  )בספרו  הבא"ח  מורינו  כתב  א. 
סיון  שחודש  א'(,  כלה  לשבת  דרוש  ח"ד  חיל 

ניסן,  חודש  כמו  לגאולה  מסוגל 
'גאולת הגוף'  נגאלו  משום שבניסן 
חודש  כך  לגאולה.  מסוגל  כן  ועל 
סיון שנגאלו בו גאולת הנפש בקבלת 

התורה, מסוגל לגאולה ממש.
אמירת תחנון

י"ב  ועד  סיון  ב. החל מראש חודש 
הוא  והטעם  אומרים תחנון  אין  בו, 
משה  אמר  בסיון  ב'  דמיום  משום 
לקראת  להתקדש  לישראל  רבינו 
מתן תורה, ולאחר מכן חלים ג' ימי 
ההגבלה, ואחר חג השבועות גם כן 
לו  יש  אומרים, שחג השבועות  אין 
הפוסקים.  )כ"כ  שבעה.  כל  תשלומין 
וכ"ה מו"ר בחזו"ע יום טוב עמ' שכג, וכן 
שיורי  והרב  ישראל.  בארץ  המנהג  הוא 
למר  שלא  שמנהגו  כתב  תצד,  סי'  כנה"ג 
סי'  הפר"ח  בדברי  ועי'  בו.  י"ג  עד  תחנון 
גם על  כוונתו  ויש להסתפק אם  תצד ס"ג, 
שנוהגים  ויש  דיומא,  ספיקא  ומשום  י"ג, 
שלא לומר עד ח' בו, והמהרי"ל במנהגים 
לומר  שנוהגים  שיש  כתב  שבועות  הל' 

תחנון עד ג' סיון ועי"ש הטעם(. 
טעם קריאת פרשת במדבר קודם 

חג השבועות
בפרשת  בתורה  קוראין  לעולם  ג. 
וזאת  שבועות,  חג  קודם  'במדבר' 
שלא יהיה לשטן פתחון פה לקטרג 
הקללות,  קריאת  אחר  ישראל  על 
השבועות  שחג  שמשום  ועוד 
ועל  האילן,  לפירות  הדין  יום  הוא 
שנה  שתכלה  במדבר  קוראים  כן 
)שהשנה  שנים  ויש  וקללותיה. 
'נשא' קודם  מעוברת( שקוראים גם פרשת 
תכח,  סימן  הלבוש  כ"כ  הא'  )הטעם  החג. 
והטעם  ולעולם.  ד"ה  הלכה  הביאור  וכ"ה 
ומה"ט  ד',  ס"ק  שם  במג"א  הובא  הב' 
קוראין פרשת ניצבים קודם ר"ה. ויש שנים 
שקוראים נשא, כ"כ הביאור הלכה שם ד"ה 

במדבר עיי"ש(.
לימוד הלכות חג השבועות החל 

מר"ח ואילך
חג  בהלכות  ודורשין  שואלין  ד. 
אומרים  יש  הלימוד  וזמן  בחג, 
השבועות,  חג  קודם  יום  שלושים 
מא'  החג  בהלכות  שדורשין  וי"א 
דמשמע  תכט  סי'  בב"י  ואילך.)עי'  סיון 
הלבוש  וכ"כ  בעצרת,  נוהג  זה  דין  דאין 
שם. ואומנם מדברי המשנ"ב סק"א, משמע 
א',  ס"ק  והמג"א  הב"ח,  כדעת  שנקט 
ל'  ללמוד  דיש  והפר"ח,  א',  ס"ק  והא"ר 
ודעת  ועי' שעה"צ שם.  עיי"ש.  קודם.  יום 
ועי' שו"ע  סיון.  סגי מא'  הגר"א שבעצרת 

הרב סימן תכט ס"ג(.
בער"ח  השל"ה  תפילת  אמירת 

סיון ומקורה
תמיד  מסכת  )ח"ב  הקדוש  השל"ה  ה. 
קלב(  אות  תקיב'  עמ'  מצווה,  נר  פרק 

להתפלל  זירוז  צריך  וביותר  כתב, 
שיהיה לו זרע כשר עד עולם ואגב 
כל צרכיהם וזיווגם מה' יצא הדבר 
זו  לתפילה  רצון  שעת  אומר  ולבי 
בערב ראש חודש סיון הוא החודש 
שבו נתנה התורה ואז נקראים בנים 
בתענית  לישב  וראוי  אלהינו  לה' 
ויתעוררו  ואשתו  הוא  ההוא  ביום 
הבית  ענייני  כל  ויתקנו  בתשובה 
וכל  וטהרה  וטומאה  והיתר  איסור 
לעניים  צדקה  ויתנו  העניינים, 
הגונים ואם אפשר לבעל להתענות 
ועל  נעים  ומה  אז הפסקה מה טוב 
כל פנים יהיה תענית גמור בכל דיני 
תענית צבור. ע"כ. וכ"כ הרב חמדת 

ימים )חג השבועות פ"א אות י'(.
ושם הביא השל"ה הק' נוסח תפילה 
הנהוג כיום לאומרו. ומקור התפילה 
ז"ל  נמצאה בסידור ר' שבתי סופר 
תלמיד הלבוש, שחיברה עוד קודם 
השל"ה הק'. )והובאה בסידור ר' שבתי 
נר  הוצאת  מילואים,  מבוא,  ליקוטים, 

ישראל עמ' עט עיי"ש(.
המנהג להתענות בערב ר"ח סיון

רנג(  )עמ'  ורימזא  מנהגי  בספר  ו. 
להתענות  מנהגם  שהיה  הובא, 
סי'  הב"י  הביא  )וכן  סיון.  ר"ח  בערב 
תקעט, ובמג"א סי' תיח ס"ק א'. והמשנ"ב 
ו'(.  סי'  ח"ב  יעקב  שבות  שות  וע"ע  שם. 
היה  שמנהגו  החת"ס  תלמידי  וכ' 
הישיבה  בני  כל  עם  יחד  להתענות 
קריאת  בתורה  וקראו  סיון,  בער"ח 
חנו  ישראל  שעם  משום  'ויחל', 
חז"ל  ואמרו  סיון,  בר"ח  סיני  בהר 
נסיעתם  אף  בתשובה,  חנייתם  מה 
מרפידים בתשובה. וזה היה בער"ח 
סיון הרי שהיה צריך הכנה מיוחדת 
במנהגי  וכ"כ  סיון.  מער"ח  לכך 
הלכות  בספר  )כ"ה  ועוד.  אש  מהר"ם 

חג בחג, חג השבועות עמ' קה(.

ימים  שג'  ז"ל  האר"י  דברי 
זמן  הוא  השבועות  חג  קודם 

מסוגל לטהרה
זלה"ה,  ויאל  חיים  רבינו  כתב  ז. 
תקיז  )עמ'  הגלגולים  שער  בספר 
אמר  בזה"ל,  שלום(  אהבת  הוצאת 
קטן  בהיותי  כי  ז"ל(,  האר"י  )רבו  לי 
וצוה  ע"ה  אמי  את  א'  פעם  קללתי 
אותי להתענות שלשה ימים רצופים 
ולכוין שהם ע"ב שעות  ויום  לילה 
דחו"ג  עיטרין  תרין  כנגד  והוא 
חג"ת  אבות  בג'  הגנוזים  דאו"א 
הוא  ע"ב  שם  כי  כנודע  ע"ב  והם 
אלו  לסלק  שגרמתי  ולפי  בחג"ת 
לכן  העליון  הבן  מן  עיטרין  התרין 
אכוין להחזירם אליו ע"י אלו הע"ב 
ואמר  אלו  תעניות  בג'  שיש  שעות 
לי שאתענה אלו השלשה ימים הנז' 
שבועות  יום  קודם  ימים  שלשה 
ואכוין גם כן בסוד פסוק היו נכונים 

'חודש סיון בהלכה ובאגדה'
             מאת: הרב דוד אטדגי שליט"א_____



אז  כי  ט"ו  י"ט  נשמות  ימים  לשלשת 
ידי  ועל  ישראל  של  זוהמתן  פסקה 
התענית הזה יפסק גם כן ממני זוהמת 
ידיעת  כח  לקבל  כדי  בי  אשר  החומר 
עמו  שבועות  בליל  התורה  סודות 
אותה  כל  עמו  למדתי  שבועות  ובליל 
הלילה כסודות התורה ולא ישנתי כלל 
אלו  כי  לי  אמר  וגם  הלילה  אותה  כל 
גזרת  לבטל  יועילו  התעניות  השלשה 
המ"ד שנים שחסרו מהרב מגיד משנה 

כנז' לעיל וע"ש.
מועד  בספרו  פלאג'י  המהר"ח  וכתב 
'לפיכך  בזה"ל,  ה'(  אות  ח  )סי'  חי  לכל 
ולהטהר  להתקדש  חייבים  אנחנו 
הימים  בקרב  ושנה  שנה  בכל  עצמינו 
ונעשים  נזכרים  האלה  והימים  האלה, 
גלולי טומאת  ודור, להעביר  בכל דור 
זוהמת הנחש אשר נתן בנפשותינו את 
נפשותינו  את  בה  ותטמא  שכובתו, 
כוחות הטומאה באשמותינו,  והולדנו 
בכל  אשר  רשעה  עושי  לכל  כמשפט 
משחית  ובורא  קונה  ואשמה  עון 
כטומאת גילולי מצרים. וכבר כתב כן 
הרב חמדת ימים )חג השבועות פ"א אות 
ו'(, והוסיף שמעשה אבות סימן לבנים, 
ועל כן ימצא עזר משמים בימים אלה 

להיטהר.

 - 'פה'  יש  סיון  חודש  למזלו של 
והזהירות מדברים בטלים בחודש זה

מועד  בספרו  פלאג'י  הגר"ח  כתב  ח. 
הילקוט  בשם  ד'(,  אות  ח  )סי'  חי  לכל 
ראובני )דף צ"ב ע"ג(, שחודש סיון מזלו 
הוא אריאל, וכל החודשים אין להם פה 
פה  לו  שיש  סיון  מחודש  חוץ  ולשון, 
ולשון ומשום שניתנה בו תורה, לקיים 
ועל  ולילה.  יומם  בו  והגית  מצוות 
מדיבורים  זה  בחודש  מאוד  יזהר  כן 
ודבורי  ושקר,  הרע,  ומלשון  בטלים, 
חול בשבת, שאיסורם תמיד, ובחודש 
ובפרט  מאוד.  מאוד  עונשו  יגדל  זה 

לומדי התורה דיש להם ליזהר בזה. 

אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו 
את התורה   אלו הימים מר"ח סיון

ט. כתב האלשיך הקדוש )ויקרא פרק כג( 
קרבנו  'אילו  באומרו  המגיד  שכוונת 
לנו את התורה  נתן  ולא  סיני  לפני הר 

דיינו', לכאורה לא מובנים, דמה 
המעלה בקירבה ל'הר סיני' אילו 
התורה.  את  מקבלים  היינו  לא 
שהכוונה  הק',  האלשיך  וביאר 
ועד  סיון  מר"ח  הללו  לימים 
הקב"ה  קרבנו  שבו  תורה  מתן 
שהגיעו  עד  די,  בלי  עד  וזיככנו 
אדם  שאין  דברים  שראו  לדרגה 
יוכל לראות, עד היותם כאלקים 
זה  ועל  פנים,  אל  פנים  להנבא 
להר  קרבנו  אילו  המגיד  אומר 
מקבלים  היינו  לא  ולבסוף  סיני 
וראיתי  ודפח"ח.  'דיינו'.  אותה, 
המכתם  בספר  כן  כתב  שכבר 
והביאו החיד"א בספרו לב דוד.

יצייר בדעתו בימים אלו מעמד 
קבע תורתו  ויעשה  סיני  הר 

)חג  ימים  חמדת  הרב  כתב  י. 
בזה"ל,  ז'(  אות  פ"א  השבועות 
לא  האלה  הימים  בקרב  'ותמיד 
ימוש מנגד עיניו לחשוב במעמד 
איך  בשכלו  ויצייר  סיני,  הר 
ופרישות  בטהרה  ישראל  היו 
מול  ההר  נגד  נצבים  בהיותם 
ברתת  וביראה  באימה  האלהים, 
ה'  עליו  ירד  אשר  מפני  ובזיע, 
רבינו  ומשה  מלאכים,  ברבבות 
הנביאים,  כל  אדון  עליו השלום 
השכם  הימים  אלה  בקרב  היה 
והערב בין המלך ובין העם לקבל 
הדברים  את  ולהביא  תשובתם 
מתעלסים  האלהי''ם,  אל 
באהבים כל העדה כולם קדושים 
זה  זכרון  ידי  על  כי  ה',  ובתוכם 
ויראה  ראשו  על  מורא  יעלה 
עצמו  להתקדש  בו  יבא  ורעד 
בעצמו  להראות  לו  במותר 
כאילו הוא עומד במעמד ההוא, 
בעסקי  ושמאל  ימין  יפנה  ולא 
קבע  תורתו  ויעשה  הזה  העולם 
ומלאכתו עראי מראש חדש סיון 
דרכו  אין  כי  אף  השישי  יום  עד 
בכך ביתר הימים, וכן נהגו רבים 

מתלמידי הרב זלה''ה. 
ת"ח  לבנים  נפלאה  סגולה 

ושלא תשתכח תורה מזרעו
יא. וכתב שם הרב חמד"י )סי"א( 
ולהתענות  להבין  וראוי  בזה"ל, 

חדש  ראש  בערב  ואשתו  הוא 
בתשובה  ויתעוררו  הזה,  הקדוש 
בני  ומעשה  במעשיהם  לפשפש 
ביתם לישר ולתקן ולהסיר מכשול 
צדקה  ולהרבות  ביתם  מקרב 
לעמלי תורה, וכו', ואם אי אפשר 
ערב  ביום  יתענו  מקום  מכל  להם 
בכל  גמור  תענית  סיון  חדש  ראש 
מפסיקים  ויהיו  צבור  תענית  דיני 
נפלאה  סגולה  והוא  יום,  מבעוד 
חכמים  אנשים  זרע  לו  להיות 
תורה  ואין  אלהים  יראי  וידועים 

פוסקת מזרעו.

בער''ח,  לטבול  האר''י  מנהג   
ובפרט בער''ח סיון

שם,  חמד"י  הרב  כתב  עוד  יב. 
היה  ז"ל  האר"י  של  שמנהגו 
בערב  כמו  ר"ח  ערב  בכל  לטבול 
סיון,  ר"ח  בערב  שכן  וכל  שבת, 
לקראת ימי הקודש הבאים להיות 
בטהרה ופרישות, ועל ידי כך יזכה 
שהייתה  קדושה  תוספת  לקבל 
לאבותינו בימים האלה בזמן הזה.

בסיון  תורה  שנתנה  הטעם 
דווקא   מפני שיש לו פה

פיסקא  רבתי  )פסיקתא  במדרש  יג. 
נפלא  פ' מתן תורה( הובא משל   - כ 
לבאר הטעם שנתנה תורה בחודש 
תורה  ניתנה  'ולמה  בזה"ל,  סיון, 
למה  ירחים?  בשאר  ולא  בסיון 
חופה  שעשה  למלך  דומה,  הדבר 
מגדולי  אחד  אדם  ואמר  לבתו, 
המלך  לבת  לה  נאה  המלך 
להרכיבה על הפיל כשהיא יושבת 
גדולי  בכל  ולסלסלה  באפריון 
מלכות, ענה אחר ואמר, פיל גבוה 
ונאה  יופי,  לו  ואין  הדר  לו  ואין 
ולהראות  הסוס,  על  להרכיבה 
ענה  המלכות,  גדולי  בכל  יופיה 
אדם אחד - פיל גבוה, וסוס נאה, 
ואין להם פה לדבר, וידים לספוק, 
על  ולהרכיבה  לרקוד,  ורגלים 
כך  יופיה,  את  להראות  כתיפים 
נתן התורה  לא  הקדוש ברוך הוא 
לא בניסן ולא באייר, מפני שמזל 

ניסן טלה, ומזל אייר שור, אין נאה להם 
ברוך  הקדוש  נתן  לכך  ולשבח,  לקלס 
סיון  שמזל  מפני  בסיון,  התורה  הוא 
ואדם  הוא,  אדם  ותאומים  תאומים, 
ורגלים  לספוק  וידים  לדבר  פה  לו  יש 

לרקוד.
טעם נוסף - שאם עשיו הרשע ירצה 

להתגייר אני מקבלו
דרב  בפסיקתא  מצאנו  נוסף  וטעם  יד. 
בחדש   - יב  )פיסקא  )מנדלבוים(  כהנא 
השלישי( בזה"ל, למה בחדש השלישי? 
פה,  פתחון  העולם  לאומות  ליתן  שלא 
לומר אילו נתן אף לנו את התורה היינו 
ברוך  הקדוש  להם  אמר  אותה.  עושים 
הוא, ראו באיזה חודש נתתי את התורה, 
שאם  תאומים,  במזל  השלישי,  בחדש 
ולעשות  להתגייר  הרשע  עשו  ביקש 
יבוא  תורה  וללמוד  ולבוא  תשובה 
וילמד ומקבלו אני, לפיכך נתנה בחדש 

השלישי.

אחדות  על  לרמז   - נוסף  טעם 
הלבבות

טו. והרב ילקוט הגרשוני )כללים ח"ג עמ' 
כז ע"א, ריש אות ת' בערך תאומים(, כתב טעם 
אחר לשבח  בזה"ל, 'כתבו המפורשים 
מזל  בחודש  התורה  ניתנה  שלכך 
אחדות  דמבלעדי  לרמז  כדי  תאומים, 
א"א  כי  התורה,  לקיים  א"א  ושלום 
מצוות,  תרי"ג  לקיים  ישראל  איש  לכל 
כל  חשוב  הלבבות  התאחדות  ע"י  רק 
לכל  ונחשב  אחד.  כנפש  ישראל  בית 
כולה,  כל התורה  קיים את  אחד כאילו 
לרמז  תאומים  במזל  תורה  ניתנה  וע"כ 
כאחים  להיות  שישתדלו  לישראל 
ואחווה  באהבה  יחד  לשכון  תאומים, 
יחדיו כאיש אחד  והיו תואמים  ורעות, 
כל  יוכל  ועי"כ  אחד.  בלב  אחד  כגוף 

אחד לקיים כל התורה כולה. ע"כ.


