שלהי אייר ה'תש''פ

ב''ה

קריאה ובקשה
מגיפת הקורונה עודנה מאיימת על העולם כולו ,ובכללם יהודים בכל רחבי תבל אשר רבים חללים הפילה ל''ע ,ורבים
אחרים נפלו למשכב וזקוקים לרחמי שמים מרובים.
והנה ידוע ,שבימי ספירת העומר נוהגים אבלות על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה,והעיקר לעשות את הכל
לתקן את הפגם והחסרון בזה .על כן דווקא בימים אלו יש צורך להוסיף ולהרבות יותר בעניינים שבין אדם לחבירו.
על כן יראה כל אחד ,להתחזק בבין אדם לחברו ולהשכין שלום בין איש לרעהו .מי שיש לו דין ודברים וריב עם חברו
יראה חובה להשכין שלום ואחווה ביניהם ,וגם כשיודע שהוא הצודק ,יש לו לפעול כך.
וזכות גדולה זו ,תעמוד לנו ולכל חולי ישראל ,ועל ידי "כולנו כאחד" נזכה ל"ברכנו אבינו" ,ולישועת השם ברחמים
ולגאולה השלמה בב"א.

החתימות לפי סדר הא''ב

דברי חיזוק מהגה''צ ר' יצחק שמואל גמזו שליט''א אב''ד חיפה
בענין חיזוק בין אדם לחבירו
במדבר פרק ב' פסוק ב'" ,איש אל גדלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל",
במדרש רבה (פרשת ב' אות ג') ובמדרש תנחומא (אות י"ד) בשעה שניגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים,
והיו כולם עשוים דגלים דגלים ,כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים ,התחילו מתאוים לדגלים ,אמרו אלואי
כך אנו נעשים דגלים כמותן ,אמר להם הקב"ה מה נתאויתם לעשות דגלים ,חייכם שאני ממלא משאלותיכם ,שנאמר 'ימלא
ה' כל משאלותיך' מיד הודיע הקב"ה ואמר למ שה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו עכ"ל
וצ"ב למה נתאוו לדגלים ,ומה המיוחד בזה ,עוד כתוב במדרש ,וגדולים היו ישראל בדגליהם ,וכל האומות מסתכלין בהם,
ואומרים שובי שובי השולמית ,באו אצלנו ואנו עושין אתכם שלטונים הגמונים דוכסין ,וישראל אומרים מה גדולה אתם
נותנים לנו ,שמא יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה האלוקים במדבר דגל מחנה יהודה דגל מחנה ראובן וכו' עכ"ל,
וצ"ב מה הגדולה של הדגלים
ונראה שבני ישראל רא ו את המלאכים שעשוים דגלים דגלים  ,היינו שכל המלאכים יודעים את התפקיד שלהם ,ואף אחד
לא מקנא בתפקיד של חבירו ,ולכן התאוו שגם הם יעשו דגלים כמותן שכל אחד יודע את תפקידו בעולם ,ואמר הקב"ה
למשה לך ועשה אותם דגלים כמו שנתאוו .ופרש"י (פרק ב' פסוק ב') ''באותות'' -כל דגל יהיה לו אות ,מפה צבועה תלויה בו,
צבעו של זה לא כצבעו של זה ,כגוון אבנו הקבועה בחשן ,ומ תוך כך יכיר כל אחד את דגלו עכ"ל
ובאבן עזרא כתב וז"ל -סימנים היו בכל דגל ודגל וקדמונינו אמרו שה יה לדגל ראובן צורת אדם וכו' עי"ש
וברמב"ן כתב וז"ל -מזרח שממנו אור יצא לעולם ,יהא כנגדו יהודה שהוא בעל מלוכה ,ועליו שבט יששכר שהוא בעל תורה,
ועליו שבט זבולון שהוא בעל עשירות וכו' עי"ש
והנה הצבעים של הדגלים והצורות שהיו בדגלים ,הם היו סימנים לעבודת השי"ת ,דיש בכלל ישראל שלומדים יותר תורה,
ויש מתפללים יותר,ויש שעושים צדקה וגמילות חסדים ,וכל שבט היה לו צבע אחר וצורה אחרת ,לדעת את תפקידו ,וכל
שבט לא קינא בשבט השני ,אלא ידעו ש'בשם אלוקינו נדגול' ,שכל מטרתם כדי לקדש שם שמים ,ואומות העולם היו אומרים
באו אצלנו ונחיה בשלום ואנו עושין אתכם שלטונין הגמונים ודוכסין ,וישראל אומרים להם שמא אתם יכולים לעשות לנו
כגדולה שעשה האלוקים במדבר דגל מחנה יהודה דגל מחנה ראובן וכ ו' ,היינו שהשלום שאתם אומרים שנחיה ביחד ,זה
שלום חיצוני  ,אבל הגדולה שעשה האלוקים במדבר דגל מחנה יהודה דגל מחנה ראובן וכו' זה שהקב"ה הראה לנו לכל שבט
את תפקידו בעולם ,ומכח זה אנו חיים בשלום ,שכל אחד לא נוגע בתפקיד של חבירו כלום ,וכל המטרה כדי לקדש שם
שמים ,וזה 'ימלא ה' כל משאלותיך' ,שביקשתם שתהיו דגלים כדרך שהמלאכים עשויין דגלים ,והנה הפירוש הפשוט של
ימלא ה' כל משאלותיך ,שמה שתבקש מה' ,הוא ימלא את משאלותיך ,והמדרש מפרש שמה שביקשת שתהיו דגלים דגלים
כמלאכים הקב"ה עשה אתם דגלים דגלים ,ואפשר לבאר שכיון שאתם חיים בשלום ואחוה וכל אחד מכיר בתפקידו בעולם
ולא מקנא בחבירו ,לכן השי"ת ימלא כל מה שתבקש ממנו.

