 Sources du cours de Rav AbdelhakParacha Bamidbar
).״אִ יׁש עַ ל ִּד גְלֹו בְא ֹת ֹת ְלבֵית אֲ ב ֹתָ ם ,י ַחֲ נּו ְּב נֵי י ְִׂש ָראֵ ל ,מִ ֶּנגֶד ,סָ בִיב לְא ֹהֶ ל מֹועֵ ד י ַחֲ נּו״ (במדבר ב׳ ,ב׳
רש"י " -כל דגל יהיה לו אות ,מפה צבועה תלויה בו ,צבעו של זה לא כצבעו של זה ,צבע כל אחד כגוון אבנו
)'הקבועה בחושן ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו" (רש"י ב' ,ב
ב) הביאני אל בית היין
בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים ,שנאמר( :תהלים סח) רכב אלהים רבותים
.אלפי שנאן ,והיו כולם עשוים דגלים דגלים ,שנאמר( :שיר ה) דגול מרבבה
.כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים ,התחילו מתאוים לדגלים
אמרו :הלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן ,לכך נאמר( :שם ב) הביאני אל בית היין ,זה סיני ,שנתנה בו התורה
.שנמשלה ביין( :משלי ט) ושתו ביין מסכתי
.ודגלו עלי אהבה ,אמרו :אילולי הוא מגדיל עלי אהבה
'.וכן הוא אומר :נרננה בישועתך וגו
אמר להם הקדוש ברוך הוא :מה נתאויתם לעשות דגלים ,חייכם ,שאני ממלא משאלותיכם! (תהלים כ) ימלא
.ה' כל משאלותיך
.מיד הודיע הקב"ה אותם לישראל ואמר למשה :לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו
ג) דרשו במדרש רבה
)במ"ר ב ד) על הפסוק (שיר ו  -י(
.מִ י-ז ֹאת הַ ּנִׁשְ קָ פָ הּ ,כְמֹו ׁשָ חַ ר -י ָפָ ה ַכ ְּל ָבנָהּ ,ב ָָרה ּכַחַ ּמָ ה ,אֲ י ֻּמָ ה ַּכּנִדְ ּגָלֹות
.שהיו האומות מסתכלין במעלתן של ישראל ,והיו תמהים כו' ואומרים :שובי שובי השולמית
,הדבק בנו ובא אצלנו ,ונעשה ממך דוכסים והגמונים
).וישראל משיבין :מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים (שם ז א
?מה גדולה אתם נותנים לנו-
שמא גדולה אתם יכולין לתת לנו כמו שנתן אלהינו ״דגל מחנה יהודה מזרחה
ד-ודגלו עלי אהבה
.אמר הקדוש ברוך הוא :יש לאומות דגלים ואין חביב עלי אלא דגלו של יעקב
.הה"ד :ודגלו עלי אהבה
? למה כ״כ חשוב ענין הדגלים-
? ולמה לא נתאוו לפני שראו המלאכים בדגלים-
? ולמה למלאכים יש דגלים-
? ולמה הקב״ה אוהב הדגל של ישראל-
? ולמה גם אומות העולם התפעלו והשתוממו מול דגלם של ישראל-

ה) רבינו בחיי
! היה שם הק-ל לפחות פעם אחת-בכל צד -מזרח מערב צפון דרום
נתנאל בן צוער
גמליאל בן פדהצור
שלומיאל בן צורישדי
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פגעיאל בן עכרן

חג השבועות👈

)ו
,ובמדרש (במד"ר פ' א') עוד
:בשלושה דברים נתנה התורה
,במדבר
,באש
.ובמים
.במדבר דכתיב :ויבואו מדבר סיני
.באש דכתיב :והר סיני עשן כולו כי ירד עליו ה' באש
במים דכתיב :גם עבים נטפו מים ,מה אלו בחינם לעולם ,אף דברי תורה בחינם לעולם

ז) תנן התם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים מטמאין
וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו
היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר
חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם
הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר
להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי יהושע אמר להם
אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו
מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומדין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול
ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא מאי לא בשמים
היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה
אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני
נצחוני בני
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