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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

 ראשונהלסעודה  – מזמור שיר חנוכת הנפש

 שידורים חוזרים

'מה  – העלאה ועליה הואפרשת 'בהעלותך' כל עניינה של 

  –כך נפתחת פרשתנו ו. למעלה'

ר  ֵּאמֹר ֶאל ה'ַוְיַדב ֵּ ה ל  ֶ ר ֶאל מֹש  ב ֵּ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ד ַ ָליו ב ְ ָ אֵּ  ַאֲהרֹן ְוָאַמְרת 

רֹת ֶאל נֹוָרה ַהנ ֵּ י ַהמ ְ נֵּ ְ ְבַעת מו ל פ  רֹות ָיִאירו  ש ִ   1.ַהנ ֵּ

נקראת ית הדלקת הנרות, בה פותחת הפרשה ועל שמה בפרשי

המתואר בפסוק ינים. הראשון הפרשה כולה, נמצאים שני ענ

  –הוא מצוות ההדלקה, והשני הוא עשיית המנורה הנ"ל 

ה ְוֶזה ַמעֲ  ֹנָרה ִמְקש ָ ה ַהמ ְ ָכה  ַעד ָזָהב ַעדש ֵּ ְרֶאה ְירֵּ ַ מ  ַ ה ִהוא כ  ְרָחה  ִמְקש ָ ִ  פ 

ר ֶהְרָאה  ֶ ה ֶאת ה'ֲאש  ֶ ה ֶאת מֹש  ן ָעש ָ ֵּ ֹנָרה כ    .2ַהמ ְ
מעין 'שידור חוזר'. הרי כ נראיתיה זו כולה למען האמת, פרש

אנחנו כבר  -מנורה בוודאי לא קשור לפרשה שלנו מעשה ה

, הנשיאים כבר הביאו את בעיצומה של חנוכת המשכן

קרבנותיהם והתורה מחזירה אותנו בפסוקים אלו אל מעשה 

. משם בפסוקי בנית המשכןבספר שמות  תוארהמנורה שכבר 

  –זכורים לנו דבריו של רש"י 

מתקשה  הלפי שהיה מש '(תנחומא בהעלותך ג) מאליה. תיעשה המנורה

השלך את הככר לאור והיא נעשית  אמר לו הקב"ה .(מנחות כט) בה

 3מאליה, לכך לא נכתב תעשה

כלומר, 'מעשה המנורה' הוא מעשה משותף של משה ושל 

 הקב"ה. אך מה כל זה קשור לכאן? 

 מה החלישות ומה הנחמה?

ם, הופיע כבר פעמיי , של הדלקת הנרות,הראשוןין גם הענ

ומדוע הוא מובא כאן פעם , 5ובחומש ויקרא 4בחומש שמות

נוספת? רש"י מלמד אותנו שהפרשה הזו כתובה כאן כדי 

לסמוך אותה דווקא לקרבנות הנשיאים. דבריו של רש"י 

 ידועים:

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן 

חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא 

                                                           
 ב'.-במדבר ח', א' 1
 שם, שם, ד'. 2
 רש"י על שמות כ"ה, ל"א. 3
 כ :ה "כת שמו 4

, שאתה מדליק ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם

 6.ומיטיב את הנרות

תה "י 'מסכים' לכך שפרשה זו לא הירש -זה דבר מדהים 

כאן באמת, והיא נכתבה כבדרך אגב מכיון  להיכתבאמורה 

 שהוא ממלאהתפקיד  אהי שהדלקת המנורה ע"י אהרן

. שנזכרו לעיל במקביל לקרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן

 ההדלקה, אך עדייןלגבי מצוות השאלה רק רש"י עונה לנו על 

  .כאן מעשה המנורהעצם איזכור עניין  לע לא ענינו

ת: ן לקב"ה בעניין ההדלקה מעורר שאלושיח בין אהר-גם הדו

על מה בדיוק חלשה דעתו של אהרן? הנשיאים מביאים את 

קרבנותיו בשם שבטו, , כל אחד את קרבנות חנוכת המשכן

ודת המשכן כולה. אז על עוסק בעב -לוי  -ן ושבטו של אהר

לא  –קרבנות הנשיאים  כלמה החלישות? הרי מי הקריב את 

, כפי שניסח זאת הוא ובניו? וגם תשובתו של הקב"ה תמוהה

  – הרמב"ן במקום

קר ולא נתברר לי, למה ניחמו בהדלקת הנרות, ולא ניחמו בקטורת ב ֹ 

באפך", ובכל ישימו קטורה " (י ,דברים לג) וערב, ששיבחו בו הכתוב

הקרבנות, ובמנחת חביתין, ובעבודת יום הכפורים שאינה כשרה 

אלא בו, ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש ה' עומד בהיכלו לשרתו 

 7?ולברך בשמו, ושבטו כלו משרתי אלהינו

 חנוכת הנשיאים וחנוכת הכהנים

כל כך של הרמב"ן מסבירה רק תשובתו היסודית והעמוקה 

 אך ממנה נמשיך להבין את כל מה ששאלנו:ין ההדלקה, את ענ

אבל ענין ההגדה הזו, לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות 

שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול 

ובלשון הזה מצאתיה במגלת סתרים לרבינו נסים, שהזכיר . ובניו

שנים עשר שבטים האגדה הזו ואמר: "ראיתי במדרש, כיון שהקריבו 

ולא הקריב שבט לוי וכו', אמר לו הקב"ה למשה דבר אל אהרן 

אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה  ואמרת אליו, יש חנכה

 8".בה לישראל על ידי בניך נסים ותשועה וחנכה שקרויה על שמם

 ב:ד"כויקרא  5
 רש"י על במדבר, ח', ב'. 6
 , במדבר, ח', ב'.רמב"ן 7
 שם. 8

 'בהעלותך' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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הנשיאים חלשה דעתו כי הוא לא  קרבנותאה את כשאהרן ר

. הוא אכן עובד במשכן, ונכנס לפני , בחניכהשותף בחנוכההיה 

איננו , בבסיס, הוא ולפנים ביום הכיפורים, אך בחנוכת הבית

יה הקב"ה עונה לו שיש חנוכה אחרת שבה הוא יהתף. משת

כשהיוונים ייכנסו ויטמאו את כל השמנים וכל העולם  -שותף 

יהיה חושך ובני אור יפלו לרגע לפני בני חושך והעולם יחשוב 

אז אתה ובניך תיכנסו למקדש ותמצאו אור 'או  – שהכל נגמר

 . 'וזו תהיה החנוכה שלכם

ן? זו לא קנאה דעים מה עומק חלישות הדעת של אהראתם יו

ן את המשכן והמקדש רוחו רואה אהר מטופשת, חלילה. בעיני

הזה חרב, מפני שכל דבר בעולם כשהוא מתנתק משורשו 

האינסופי הוא חרב. הוא רואה שיהיה חורבן ותהיה גלות, 

במשכן הזה  קרבנות הנשיאים לא נתנווהוא לא מבין מדוע 

מספיק כוח שלא ייחרב. כל החגיגה הגדולה הזו, שבה 

נישא על הנשיאים מנשאים את כולנו ואפילו את המשכן, ה

תיגמר בחורבן.  גבי העגלות שהם תורמים, כל החגיגה הזו

ן. ואז אומר לו הקב"ה שיש כאן חלשה דעתו של אהרמפני כך 

אחד שאחראי להעלות את האור מבפנים יום יום, בוקר וערב, 

אין לנו לכאורה כי  כשייראהש ,הרבה שנים בעודאור כזה ש

ן, בניך, אהר נוכה.שום סיכוי, יבואו בניו ובני בניו ויעשו ח

 נמצאתנו נרות ויגלו שבתוך כל אחד ואחת מאידליקו את ה

ושאם הם רק ייטיבו את הנרות, אנחנו נצליח גם  תמיד נר

 להדליק אותם.

 בהעלותנו את הנרות

בשונה מכל השבטים, לשבט לוי אין נחלה. המשפט הזה  כידוע

ו איננץ אין לו. לוי הוא מאד עמוק. לא רק נחלה פיזית באר

מות. לוי מלווה את ימת ובנפשות מסוימוגבל בנחלה מסו

תנו יש מקום ונחלה לנו ומתלווה בכולנו, ובכל אחד מאכו

ללוי. נפתלי הוא נפתלי ואשר הוא אשר, אך לוי הוא גם אתה 

וגם אני וכל אחד מאתנו יכול להדליק את המנורה. כך נפסק 

  –בהלכה 

 9ים רה בזרוכן הדלקת הנרות כש

אוהבי שלום  ,ןשל אהר בניו-נרצה, נהיה מתלמידיום רק א

י הבריות ומקרביהן לתורה ומדליק ם אתורודפי שלום, אוהבי

, אך כל אחד להיטיבהנר גם בחושך גמור. רק הכהנים יכולים 

רק . כי יש עוד חנוכה, לא להדליק ולעשות חנוכהואחד יכול 

החנוכה שמתרחשת  אלא -החנוכה ההיסטורית של כ"ה כסלו 

 בי ובך בכל יום מחדש. 

החינוך, ההתחדשות. זהו עומק החזרה על מעשה המנורה 

כאן, בתחילת פרשת בהעלותך. הרי במה 'מתקשה משה'? 

אפשר  כיצדבעיה טכנית? כנראה שלא. משה רבנו לא מבין 

שבפעולה של אדם תיעשה המנורה מקשה אחת, כיצד ניתן 

להגיע לאחדות אינסופית על ידי פעולה של אדם? הקב"ה 

ה ידי שעמ -שבאמת מעשה המנורה הוא משותף  עונה למשה

נבנו  כבראשר כל הכלים ל ובניגודהקב"ה ומעשה ידי אדם. 

ן מיטיב ומדליק בה כאשר אהר -המנורה ונעשו בספר שמות, 

 המנורה'.  מעשהנעשית בכל יום מחדש. 'וזה  -את הנרות 

כאילו נאמר כאן כך: מעשה המנורה הוא כזה שבכל פעם 

את ששת הקנים המאירים בה שאהרון מדליק או שאני מדליק 

אל האמצעי ומכוונים אל הקודש, אנחנו מגלים עוד פעם 

אלא שהכל מקשה אחת, שהעולם לא עשוי פירודים פירודים, 

 הוא אחד. שהאור 

הוא  –לפעמים האור נראה סתום כל כך, וכמו הגימטריא שלו 

טמון את ה מגליםאתם יודעים איך ו'רז', סודי, סגור וחתום. 

סוד הזה? איך אתה ואני יכולים היום לעשות את המנורה ב

שווה ( 207+207=414)'רז' ועוד 'רז'  –מחדש? זה לא ייאמן 

ני, כשאוהבים את . כשמאירים אחד את הש(414) 'ואהבת'

ן, כשאתה עוזר לי לגלות רה כאהרהבריות ומקרבים אותן לתו

אז נעשית המנורה, כמו  -את הסוד שלך ואתה את שלי 

 בעשייתה הראשונה, מקשה אחת של אור.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ט ה"ז 9
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שניה לסעודה – 'מקהלות רבבות עמך בית ישראל'

 חמישה מי יודע?

ם, פקידת -הלוים יני בענ בפרקים האחרונים עסקנו רבות

ים והבדלתם מבכורי עם ישראל מצוות פדיון הלום, תפקידיה

לצורך עבודת הקודש ועוד. כל הפרשיות הללו באות לסיומן 

 הפרשה:בקריאת שני של 

ָ ֶאת ד ְוִהְקַהְלת ָ  ְוִהְקַרְבת  י ֹאֶהל מֹועֵּ ם ִלְפנֵּ ל ֶאת ַהְלִוי ִ ָ ל ֲעַדת כ  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ  ב ְ

ָ ֶאת ם ְוִהְקַרְבת  י  ַהְלִוי ִ יְוסָ  ה'ִלְפנֵּ ל ֶאת ְמכו  ְבנֵּ ָראֵּ יֶהם ַעל ִיש ְ ם ְידֵּ .. .ַהְלִוי ִ

ָ ֶאת ְלת  ֹוךְ  ְוִהְבד ַ ם ִמת  לב ְ  ַהְלִוי ִ ָראֵּ י ִיש ְ ם ְוָהיו  ִלי נֵּ י.. .ַהְלִוי ִ ן ָיֹבאו   ְוַאֲחרֵּ כֵּ

ם ַלֲעֹבד ֶאת ָ ֹאָתם ַהְלִוי ִ ד ְוִטַהְרת  נו ָפה ֹאֶהל מֹועֵּ ָ ֹאָתם ת ְ ַנְפת  י כ ִ   ...ְוהֵּ

ה ִלי מ ָ ל ְנֻתִנים ְנֻתִנים הֵּ ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ֹוְך ב ְ  10 ִמת 

ובתוך הסיום הזה, מופיע פסוק אחד נדיר, יחידאי במקרא 

כולו. נראה ביחד את הפסוק, ושימו לב למושג שנזכר בו 

 פעמים רבות באופן חריג:

ָנה ֶאת ם ְנֻתִנים ְלאַ  ָוֶאת ְ ֹוְך ַהְלִוי ִ ֵני ֲהרֹן ו ְלָבָניו ִמת  ָרֵאלב ְּ  ַלֲעֹבד ֶאת ִיש ְּ

ֵניֲעֹבַדת  ָרֵאל ב ְּ ר ַעל ִיש ְּ ֵּ ְלַכפ  ד ו  ֹאֶהל מֹועֵּ ָרֵאל ב ְ ֵני ִיש ְּ ֵני לֹא ִיְהֶיה ב ִ וְ  ב ְּ בְּ

ָרֵאל  ת ִיש ְּ ֶ ֶגש  ֵניֶנֶגף ב ְ ָרֵאל ב ְּ ֶֹדש   ֶאל ִיש ְּ  11.ַהק 

רש"י שם לב מיד למספר החריג בגדלו של אזכור המושג 'בני 

 והוא מסביר דבר מופלא:ישראל' בתוך פסוק אחד 

להודיע חבתן שנכפלו  חמשה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה

אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה, וכך ראיתי 

 12.בב"ר

פירוש נפלא, אבל אני מבקש לשאול  וזה'חיבתן של ישראל' 

 בתוך הנושא הזהתי שאלות: ראשית, מדוע דווקא פה, עליו ש

יש להודיע את חיבתן של בני ישראל לפני  ,של בחירת הלוים

יבה זו דווקא בדימוי שנית, כיצד באה לידי ביטוי חוהקב"ה? 

 לחמישה חומשי תורה?  –ק לתורה, ובאופן יותר מדוי

 םנבין לימוד עצום לא רק על הלוי דרך בירור שאלות אלו

גם ובעיקר על בני ישראל עצמם, המובדלים מבני ישראל אלא 

 ט הלוי.ם מובדל שבמה

 מקור הקדושה של שבט לוי

 מתישנה קבוצה מסוי, בחברות ותרבויות רבות אתם יודעים

מופקדת ואחראית על ו מופרשת מהאוכלוסיה הכללית,ה

להבדיל גם בקודש, בעם נושאים חשובים לחברה כולה. כך 

קבוצה מסוימת לעסוק בפועל בעבודת  ישראל, מתמנה

הקודש. הסיכון האדיר בהפרשה שכזאת הוא שתהיה פה 

חלילה איזושהי התנתקות, יציאה גמורה, בלבול בהבנה של 

                                                           
 ט"ו.-במדבר, ח', ט' 10
 במדבר ח', י"ט. 11
 רש"י, שם. 12
 י"ד –שמואל א' ב' י"ב  13

קדושת המחנה ממנו הופרשה הקבוצה. אסור לזלזל בסיכון 

הזה, כהנים גדולים וחשובים נפלו בו. כך קרה אצל חפני 

  –אם הגדול היה בדיוק זה ופנחס הכהנים בני עלי, שחט

ַעל לֹא ָיְדעו  ֶאת י ְבִלי ָ נֵּ ִלי ב ְ י עֵּ ֲֹהִנים ֶאת ה', ו ְבנֵּ ט ַהכ  ַ פ  ל ָהָעם ו ִמש ְ ָ  כ 

ַח ֶזַבח רו ָבא ַנעַ  ִאיש  זֹבֵּ ש ָ ל ַהב ָ ֵּ ַבש   ן כ ְ ֹהֵּ ִיםוְ  ר ַהכ  נ ַ ִ לֹש  ַהש   ְזלֵּג ש ְ ַ ָידֹו  ַהמ  ב ְ

ו ד אֹו  י ֹור אֹו ַבד  ה ַבכ ִ ָ רו רְוִהכ  ָ ַחת אֹו ַבפ  ַ ל  ְזלֵּג ַבק ַ ַ ר ַיֲעֶלה ַהמ  ֶ ֹל ֲאש  ח  כ  ִיק ַ

ו  ְלָכל ָכה ַיֲעש  ָ ֹו כ  ן ב  ֹהֵּ ל ַהכ  ָראֵּ לֹה ִיש ְ ש ִ ם ב ְ ִאים ש ָ  13ַהב ָ

  –עד כדי כך ש 

ִהי ַחט ַ  דֹוָלה ְמֹאד ֶאתַות ְ ָעִרים ג ְ י  את ַהנ ְ נֵּ ְ ים ה'פ  י ִנֲאצו  ָהֲאָנש ִ ת  כ ִ אֵּ

 14ה'.ִמְנַחת 

עם גינונים של מלכות מנותקת,  'אליטה' אינםהם שכחו שהם 

. עצמו עם ישראלשבט קודש שכל מקור קדושתו הוא מ אלא

ורה ללמד אותנו עד כמה הלוים שת התבספר במדבר מבק

שש הזה ולא לשכוח מאין הצליחו להתעלות מח שבקרבנו

 באה קדושתם ומה תפקידם.

מהבכורות וניתנה מתי נלקחה העבודה הרי  -זה כל כך עמוק 

כאשר חטאנו בעגל ורק שבט לוי נענו לקריאתו של  -ללויים? 

היה המסר של אתם זוכרים מה . 15משה רבנו 'מי לה' אלי'

, 16ואשמידם''הרף ממני  -משה רבנו אז? הקב"ה הציע שזהו 

לגוי גדול'. אך 'ואעשה אותך  -אין כבר טעם לעם ישראל 

 :חד וברורא המסר של משה רבנו הי

אָתם  ָ א ַחט  ָ ש   ה ִאם ת ִ ָ  17ְוַעת 

 –אם עומדת כעת בפניך, רבש"ע, ההתלבטות על מה לוותר 

על התורה או על בני ישראל, אתה חייב לשאת את חטאתם 

 ולהשאירם.

ָתְבת ָ  ָ ר כ  ֶ ְפְרָך ֲאש  ִני ָנא ִמס ִ    !ְוִאם ַאִין ְמחֵּ

רוצה להיכתב בתורה כזו שיש בה אפשרות לוותר על  'אינני

אליטה 'ואז מתקדשים בני לוי. לא כדי ליצור  - !'בני ישראל

כדי לגלות לבני ישראל את קדושתם  -להיפך , אלא 'מנותקת

  שהיא היא יסוד כל הקדושות שיש בעולם.

 'ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל'

הודעת חיבה גדולה  התורה כולה. האם ישכל היסוד הזה הוא 

מזו? הרי אז, בחטא העגל, עמדו חמשת חומשי התורה בסכנת 

השמדה מול עם ישראל ומשה רבנו אמר שאין חמישה 

יו בסיכום כל פקודי ותפקידי חומשים בלי עם ישראל, ועכש

 'בני ישראל, בני ישראל'.–ם הוא מדגיש פעם אחר פעם הלוי

 שם, שם, י"ז 14
 שמות, ל"ב, כ"ו 15
 דברים, ט', י"ד 16
 שמות ל"ב, ל"ב 17



 

4 
 

לנו פעמים  לומרנהג אני זוכר שהרב צבי יהודה קוק זצ"ל 

רבות שיש לו 'בעיה' עם מנהג חזנות מקובל בתפילת שחרית 

של שבת. לאחר 'נשמת כל חי', מגיעים החזנים אל הקטע 

  – הנפלא

 'בפי ישרים תתרומם, 

  ,ובשפתי צדיקים תתברך

  ,ובלשון חסידים תתקדש

  18,ובקרב קודשים תתהלל'

כוחו ומסלסל בארבע השורות הללו. לאחר וכל חזן מפליא ב

 –השיא לוקחים נשימה ומתחילים במרוצה את הקטע הבא 

  'ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך'...

, 'שזהו פיוט עם הרב צבי יהודה 'הם לא מבינים', היה אומר

ישרים זה  -כשהשיא הוא השלב החמישי!'  –חמישה שלבים 

כל , מעל וקדושים, אבל עוד למעלה ,נפלא, וצדיקים, וחסידים

הקדושה שממנה  ,'מקהלות רבבות עמך בית ישראל'! -זה 

באות הקדושות כולן. את השיעור הנפלא הזה מלמד הקב"ה 

ם, שראל ובראש ובראשונה את כלל הלויאת משה ואת עם י

 בפסוקי הסיכום של פרשיות פקידתם ותפקודם. 

 חמישה אני יודע!

לפני כאן עם ישראל בחיבתן  מושוויםנותר לנו להבין מדוע 

. רבי משה סופר, ה'חתם לחמישה חומשי תורהדווקא הקב"ה 

כאן צופן נפלא, ומנתח כיצד כל 'בני ישראל'  19סופר' מפענח

הוא קוד המסמל חומש אחד מחמשת  ,המופיע בפסוק זה

ן הגדולה של מבטאים את חיבתיחד ר כולם שא ,החומשים

 ישראל:

באים  ,, ובעיקר פרשת הבריאה שבראשיתובראשיתחומש 

לתאר את מלאכת ההבדלה בעולם. זוהי המלאכה הראשונה 

'ויבדל בין האור ובין  –שבא בורא הקב"ה את עולמו 

'ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים  ,20החושך'

מקום אחד 'יקוו המים מתחת השמים אל . 21אשר מעל לרקיע'

ההבדלה לא באה להגיד שהים הוא פחות . 22ותראה היבשה'

ים פחות חשובים תפקיד' מהיבשה, או שהמים התחתונ 'בעל

באה לתת לכל דבר את המקום  מהעליונים. אדרבה, ההבדלה

, ללכת עוד ועוד למעלה. קדימה לשאוףשלו את היכולת שלו ו

לקודש ה העזר כמו הפרוכות והמסכים המבדילים במשכן בין

אני לא  –תפקידם הוא אחד ובין הקודש לקדש הקדשים כש

אני מבין  געת במה שמעבר להם, אבל דווקא מתוך כךיכול ל

 אזכור –לאן אני שואף. זהו האזכור הראשון של 'בני ישראל' 

 מתוך בני ישראל'. ן'ואתנה את הלוים נתונים לאהר: הבדלהה

הראשונה, ת'. ה'עבדות' , חומש ה'עבדּושמותואז מגיע 

עבודות הפרך של עם ישראל במצרים ולהבדיל אלפי הבדלות 

כך כל . 23ויעבדוני' 'שלח את בני ישראל –ה'עבדות' השנייה 

ספר שמות הוא העבדות של השני מהות המשכן בחצי 

כלום יעלה על דעתנו  וההשתעבדות המוחלטת שלנו לקב"ה.

פטורים ם פטורים היו משעבוד מצרים הרי הם שכיון שהלוי

שעובדים את עבודת  עבדים םמהשעבוד הגדול, ומהיות

'לעבוד את  זהו האזכור השני, -ישראל ועבודת הקודש? 

 באהל מועד'. עבודת בני ישראל

כולו? בקרבנות ובכפרה. זהו האזכור  ויקראובמה עוסק ספר 

 .'ולכפר על בני ישראל' –השלישי 

וא חומש שבו אנו נמצאים, ה במדברהחומש הרביעי, חומש 

הפקודים וחומש הדרך. סכנת הפקודים היא גדולה, וסכנות 

ם הוא חשוב גדולות שבעתיים. ותפקידם של הלויהדרך הן 

. זהו האזכור בבני ישראל נגף''ולא יהיה  – מאין כמוהו

 מן הנגפים והפגעים. ההצלההרביעי, אזכור 

, אנחנו כבר נמצאים דבריםובחומש האחרון, בחומש 

'עוד שניה בבית'. עוד  -אשר על ירדן ירחו"  "בערבות מואב

אל ארץ  –וזה כל כך נפלא  השודקט נגיע אל ארצנו הקרגע 

עם יהושע רק הקודש כבר לא נזכה להיכנס עם משה, אלא 

ועם פינחס בן אלעזר  ,'משרת משה' –שמהותו היא אחת 

בראשות שבט הלוי שיביאו אותנו אל הקודש פנימה. זהו 

  בני ישראל אל הקודש'. 'בגשת –האזכור החמישי 

להודיע חבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה '

 . אשרינו!'חומשי תורה
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לסעודה שלישית –  'למה ניגרע'

 קריאה בדילוג

פסח,  – של הפרשה 'שלישי'בקריאת בלבד יש נושא אחד 

מוזכר בשתי צורות. פסח ראשון ופסח שני. הזמן בו והוא 

  - אנחנו נמצאים הוא

ר  ר ֶאל ה'ַוְיַדב ֵּ ה ְבִמְדב ַ ֶ ֵּ  מֹש  ָנה ַהש   ָ ש   ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִסיַני ב ַ אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ

חֶֹדש   ֹוןב ַ י לֵּאמֹר ָהִראש  ו  ְבנֵּ ל ֶאת ְוַיֲעש  ָראֵּ ַסח ִיש ְ ָ מֹוֲעדוֹ  ַהפ  ָעה  .ב ְ ַאְרב ָ ב ְ

ר חֹ ָעש ָ ו  ֹאתוֹ יֹום ב ַ ֲעש  ַ ִים ת  ין ָהַעְרב ַ ָכל ֶדש  ַהז ֶה ב ֵּ מֲֹעדֹו כ ְ ְכָכל ב ְ ָֹתיו ו   ֻחק 

ָטיו ָ פ  ו  ֹאתוֹ  ִמש ְ ֲעש  ַ  24.ת 

חודש תחיל הספר וכעת אנחנו חוזרים באייר הכלומר בא' 

א' ניסן. לכאורה התורה הייתה צריכה לפתוח את -אחורה ל

אך היא 'דילגה' לאייר  ,החומש לפי סדר כרונולוגי, בא' ניסן

התורה  מדועשאלה ראשונה היא . לר"ח ניסן וכעת שבה חזרה

 -דילגה על חודש ניסן ופתחה בר"ח אייר, ושאלה שניה היא 

הייתה  , לפי רש"י,בוח ניסן ששהתרחש בר"מהו הסיפור 

 ?התורה צריכה לכאורה לפתוח את החומש

אנחנו ובכן, בשנה שעברה חגגנו את פסח במצרים וכעת 

שנה לאחר היציאה ממצרים בתחילת פרק ט', כ ,נמצאים

בפעם הראשונה לא  – הפסח להתכונן לחגוג אתועלינו 

ל על כך את עם ישרא. משה מצווה במצרים, כי אם במדבר

  –כל בני ישראל עשו את הפסח במועדו ו

ו  ֶאת ֲעש  ֹון ב ְ  ַוי ַ ִראש  ַסח ב ָ ֶ ִיםַהפ  ין ָהַעְרב ַ ר יֹום ַלחֶֹדש  ב ֵּ ָעה ָעש ָ  ַאְרב ָ

ר ִסיָני ִמְדב ַ ה  ב ְ ר ִצו ָ ֶ ֹכל ֲאש  ה ֶאת ה'כ ְ ֶ ל מֹש  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ו  ב ְ ן ָעש  ֵּ  25.כ 

בבקשה קבוצת אנשים שהיו טמאים לנפש אדם  ואז הגיעה

 -מעניינת 

ים ִאים ְלֶנֶפש  ָאָדם ְולֹאֲאש ֶ  ַוְיִהי ֲאָנש ִ ֹתָיְכל ר ָהיו  ְטמֵּ י ֹום  ו  ַלֲעש  ַסח ב ַ ֶ ַהפ 

י ַאֲהרֹן ה ְוִלְפנֵּ ֶ י מֹש  ְקְרבו  ִלְפנֵּ י ֹום ַההו א וַ  ַההו א ַוי ִ ים ב ַ י ֹאְמרו  ָהֲאָנש ִ

ָליו  ה אֵּ מ ָ י ַהְקִריב ֶאתָההֵּ ַרע ְלִבְלת ִ ה ִנג ָ ִאים ְלֶנֶפש  ָאָדם ָלמ ָ  ֲאַנְחנו  ְטמֵּ

ן  מֲֹעדוֹ  ה'ָקְרב ַ ל תֹוךְ ב ְ  ב ְ ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ  .ב ְ

  –תשובתו של משה היא 

ְמָעה ַמה ה  ִעְמדו  ְוֶאש ְ   .ָלֶכם ה'ְיַצו ֶ

 הקב"ה נותן לו את מצוות פסח שני.אז ו

לפתוח בו את צריכה רה זהו הסיפור שלפי רש"י היתה התו

 חומש במדבר. 

 מצווה התלויה בארץ -פסח 

חומש במדבר ההתורה לא פתחה את בסופו של דבר למה אז 

 לא' אייר? שהיהל המפקד א אלא בחרה לעבור ישר, בו

  -תשובתו של רש"י תמוהה 

למדת שאין סדר מוקדם , פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר

 פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראלומאוחר בתורה, ולמה לא 

                                                           
 ג'.-במדבר ט', א' 24
 בר, ט', ה'.במד 25
 רש"י, שם 26

אלא פסח זה  שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו

 26ד.בלב

פסח לאיננה קשורה לפסח שני אלא כלל על פניה התשובה 

בכל שנות מסעי בני ישראל ראשון. חז"ל מלמדים אותנו ש

פסח רק בשנה השניה במדבר. הקרבן את הקריבו במדבר הם 

פסח תהיה בעוד הקרבן את הפעם הבאה שהם יקריבו 

ארבעים שנה, אחרי שיעברו את ירדן, יחד עם יהושע, יכנסו 

 .בגלגל לארץ וימולו את עצמם

על חז"ל מדוע לא עשו ישראל פסח כל השנים שהיו במדבר? 

ןפי הפסוק ' תֵּ י ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר יִּ ֲאֶשר  ְוָהָיה כִּ ְיהָוה ָלֶכם כַּ

ֹזאת ְרֶתם ֶאת ָהֲעֹבָדה הַּ ר ּוְשמַּ בֵּ ומפרש שם רש"י אומרים,  27'דִּ

 - יהם כיבעקבות

תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ, ולא נתחייבו במדבר אלא פסח 

 .אחד שעשו בשנה השנית על פי הדבור

היא שלא עשו פסח. אבל השאלה של עם ישראל הגנות כלומר 

לעשות פסח לא שצטוו הם נלמה זו גנות? הרי  –זועקת 

רוח שם שהיתה  – 28נותנים לזה טעם אףחז"ל  במדבר!

ה ולכן רק אחרי שנכנסו לארץ לאחר המיל מסוכנתהמדברית 

רוח מדברית יכלו למול את עצמם לא היתה שם אותה כבר ו

 ולהביא את קרבן הפסח.

כן עשו פסח, הרי הם  ,מדוע כאן, בשנה השניה –ואם נשאל 

התשובה על כך  –היו במדבר ויש חשש מאותה רוח מדברית 

תהיה שעדיין המסע לא התחיל. עם ישראל היה בחנייתו סביב 

וממילא לא  ,להר סיני מאז ר"ח סיון דאשתקד במחנה קבע

 היה החשש לסכנה זו.

 איזו מין גנות זאת?

נצטוו הם איזו מן גנות היא זו? הרי  –נחזור על השאלה 

שלא נצטוו מה ולהוסיף על  ,במפורש שלא להקריב את הפסח

 . מה הגנות?'לא תוסיף' משוםאסור 

אי עשיית לא בדרך כלל נהגו להסביר כי גנותם של ישראל היא 

הפסח אלא העובדה שהם היו צריכים להישאר ארבעים שנה 

למה  -בר זה בעייתי מאוד סהבמדבר ולא להיכנס לארץ. אולם 

שר עם צריך להזכיר בהקאת הגנות הזו ח? ספזה קשור ל

לא קיימו עוד מצוות רבות  פרשת המרגלים, ושבגלל חטא זה

 התלויות בארץ, ולאו דווקא את הפסח.–

למה בכלל  –את השאלה הזו נפתור כשנענה על שאלה נוספת 

לפתוח את חומש במדבר בפרשת הפסח? הרי יש עוד צריך 

ת המשכן למשל, כל חנוכ –עניינים שאירעו בר"ח ניסן 

 ה?זקרבנות הנשיאים, העגלות וכו'. מדוע לא פתחו ב

זיע"א, תשמעו הסבר עמוק ונפלא של הרבי מליובאוויטש 

הוא ההבנה העמוקה של מה זה עם ישראל. הגנות  שיסודו
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פסח שני ולכן דווקא בוהשבח נמצאים דווקא בפרשת הפסח ו

 בהם היה צריך להיפתח הספר.

 רק צריך לבקש

בבקשה באים אנשים טמאים הנה הוא ששל ישראל השבח 

נכון  –להקריב פסח. והם אומרים למשה חסרת סיכוי לכאורה 

שיש רמ"ז מצוות עשה שקיבלת מהקב"ה, אבל תלך ותבדוק 

שוב עם הקב"ה אולי נשארה לו עוד איזו מצוות עשה נוספת 

אין מצב  -'. הם טוענים למה ניגרע?'להקרבת פסח באיחור. 

אנחנו מתנתקים  המצווה הזוודי לא יוכל להקריב פסח. שיה

 רוצים להקריב פסח!אנחנו  -ז ממצרים, נבדלים מע"

ולצעוק )בלשוננו( ומשה, במקום 'לזרוק אותם מכל המדרגות' 

'עמדו אשמעה מה יצווה  –"בל תוסיף!", הוא אומר  –עליהם 

 ה'.

א צריך להבי צודקים!הם  –בהפתעה מדהימה אומר לו הקב"ה 

 פסח שני.

שבח עצום של אנשים טמאים שאולי  שבחם של ישראל הוא

מלאי חטאים, אבל עכשיו הם בעלי ואף היו בדרך רחוקה 

להקריב פסח שני  '. הם רוציםגרעילמה נ'והם זועקים תשובה 

 !'במועדו' וגם שזה יחשב להם

חומש בו שבחם של ישראל, חיבתן, מופיעה בכל פתיחת 

חומש את  –מופיעים בני ישראל )למעט חומש בראשית( 

שמות בני ישראל היורדים פותח במניית הקב"ה  שמות

הקב"ה קורא  ויקראמצרימה משום חיבתן, בתחילת חומש 

שוב צריך לפתוח  במדבר, בספר בחיבה לנביאי ישראל אליו

אבל חיבה הבאה לידי ביטוי במנין כבר  ,בחיבתן של ישראל

הכי מתאים היה לפתוח את תוארה בתחילת שמות, ולכן 

היכולת ללכת  –הספר בחיבה שהכי מתאימה לספר במדבר 

ומאותו מדבר להעלות את הכל  ,בדרך, במסעות, בקשיים

  שני?!פסח מה מתאים יותר לכך מאשר  –למעלה 

 פסח שני?  ו, שלהספר בפרשה זאז למה באמת לא פתח נו, 

כי  - דותהחסי המבריק הזה, מתורתה שלתשמעו את ההסבר 

להקריב גנותן של ישראל היא שאם יחידים היו יכולים לדרוש 

למרות  ,על ידי דרישתםרק  ,'פסח שני' ולזכות להקריב אותו

אז אם עם ישראל כולו היה מבקש  –שהקב"ה ציווה שלא 

ב"ה היה נענה לכך, מהקב"ה להקריב פסח במדבר, בוודאי הק

 זוהי גנותן. פלא פלאות. –ומכיון שלא ביקשו 

 -דבר נוסף היחיד שמסביר גם ואולי ונפלא זה הסבר עמוק 

כל השנים פסח באת המדוע משה ואהרן לא ביקשו להקריב 

כי אם הם היו מבקשים, זה רק היה מגדיל את  – ?מדברב

בא  שזה לא ל ישראל שאף אחד מהם לא ביקש זאת,גנותם ש

 מלמטה.

איזה כח עצום יש ליהודי שבא לפני הקב"ה בתשובה שלמה 

 ! ולוואי ונזכה...באמת לעבוד אותו ומבקש
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