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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

 ראשונהלסעודה  – ליישב את מדבר הנפש

 של בני לוי הפק"לים

המשך ישיר לפרשת  הינןקריאת 'ראשון' ו'שני' בפרשת נשא 

במדבר ולסדרי המחנה המופלאים שהתחלנו ללמוד בשבוע 

שעבר. לאחר שנמנו כלל בני ישראל 'למשפחותם ולבית 

כיוון שהוא  - מטה לויטווה בפירוש כי צנאבותם' ומשה רבנו 

ייספר בנפרד, התחילו משה  -מופקד על עבודת הקודש 

ואהרון לפקוד את שבט לוי למשפחותיהם ולתפקידיהם. 

קהת  ,גרשון – , כשלשת בניושלוש משפחות ישנן בשבט לוי

ומררי. הפרשיה האחרונה בפרשת במדבר התחילה בנשיאת 

  –ראשם ובפקידתם של בני קהת 

ֹׂא ֶאת ֵני ֵלִוי ָנש  ךְּ ּבְּ ָהת ִמּתוֹׂ ֵני קְּ חָֹׂתם רֹׂאׁש ּבְּ ּפְּ ִמׁשְּ ֵבית ֲאבָֹׂתם לְּ ן ִמבֶּ  לְּ

ן ַעד ּבֶ ָלה וְּ ָנה ָוַמעְּ ים ׁשָ לֹׁׂשִ ָנה ׁשְּ ים ׁשָ ִ ל ֲחִמׁשּ ָלאָכה ּכָ ת מְּ וֹׂ ָבא ַלֲעש  א ַלּצָ  ּבָ

ֵעד אֶֹׂהל מוֹׂ  1 ּבְּ

 אלו הפקודים. ועל מה הם מופקדים?

ֵני ָהת זֹׂאת ֲעבַֹׂדת ּבְּ עֵ  קְּ אֶֹׂהל מוֹׂ ים קֶֹׂדשׁ  - דּבְּ ָדׁשִ   2 ַהּקֳּ

טת בדיוק בני קהת נושאים את הקודש בעצמו. התורה מפר

ן יכסו את כלי הקודש ורק לאחר רב כיצד הכהנים בני אהר

מכן יגשו בני קהת לשאת אותם במסע בני ישראל. בדיוק 

  –בנקודה הזו פותחת הפרשה שלנו 

ֹׂא ֶאת ֵני  ָנש  ןרֹׂאׁש ּבְּ ׁשוֹׂ ם ֵגרְּ ֵבית ֲאבָֹׂתם ּגַ חָֹׂתם ֵהם לְּ ּפְּ ִמׁשְּ   3 לְּ

ם ושש מאות ושלושים לויים, בני גרשון, המונים אלפי  

  –מופקדים על 'מעטפת המשכן' 

אוּ ֶאת ָנש ְּ ֶאת וְּ ן וְּ ּכָ ׁשְּ ִריעֹׂת ַהּמִ ר יְּ ַחׁש ֲאׁשֶ ֵסה ַהּתַ ֵסהוּ ּוִמכְּ ֵעד ִמכְּ  אֶֹׂהל מוֹׂ

ָלה ָמעְּ ַתח ָמַסךְּ  ֶאתוְּ  ָעָליו ִמלְּ ֵעד ּפֶ  4 אֶֹׂהל מוֹׂ

ם במשפחת בני שני' מסיימת התורה את פקידת הלויבהמשך '

עמודיה, אדניה,  –מררי, האמונים על 'מעטפת החצר' 

ומבירוריה  יתדותיה ומיתריה. עד כאן סקירה כללית, שממנה

נבקש להיכנס אל הפרשה המופלאה הזו, הארוכה ביותר 

 בתורה כולה.

 למה בכלל מדבר?

שהייתה לי כאשר קראתי את אני רוצה להתחיל בתחושה 

רציתי ונדמה לי שיכולה לקנן בכולנו. כמעט הפסוקים, ו

עדינה לשאול 'את מי זה מעניין', אבל אני אנסח את זה בצורה 

                                                           
 ג'-במדבר, ד', ב 1
 שם, שם, ד' 2
 בשם, שם, כ" 3

אז מה ? נו, , כל הפירוט הזההאם זה לא טרחני קצת יותר:

ים פריטובני מררי נשאו  הפריטים הללובני קהת נשאו את אם 

ת, הרי התורה היא הוראה נצחי –. בעברית אחרת אחרים?

היא באה ללמד אותנו דברים ולתת בידינו כלים לחיות חיי 

נצח קדושים. רשימות ה'פק"לים' של בני לוי ופירוטן הרב 

אפילו מבחינה אלא מעלות תהייה לא רק במישור הרוחני, 

ות טכנית: סדר הנשיאה הזה היה רלוונטי פעמים בודד-גשמית

'תכנון'. הרי בתוך מסעות בודדים אנו בלבד, לפחות ברמת ה

 לאו נוחה ואל הנחלה,יכנס לארץ ושם נגיע אל המאמורים לה

בנשיאת  לאונדודים, וממילא משאות ב יהיה עוד צורך

 ם' ורשימות ציוד."ליעמודים, 'פק

האמת היא שהשאלה הזו היא רק עוד סעיף בתוך השאלה 

וצריכה לקנן בנו  מתחילת החומש הזההמרכזית שמקננת בנו 

 ולהיטלטל כלל הוצרכנו להישארמדוע  -במשך כל קריאתו 

'בגלל  -האינסטקנטיבית במדבר ארבעים שנה?? התשובה 

עוון גלל לענ"ד, כי אמנם ב מספקת איננהחטא המרגלים' 

היתה המרגלים לא יכולנו להיכנס לארץ ישראל, אך זו לא 

בר הגדול והנורא, נחש שרף השאלה. רעיון ההליכה ב'מד

התחיל הרבה לפני החטא  5' ועקרב וצימאון אשר אין מים

רגלים אנחנו הזה. במשך כמה חודשים טובים לפני חטא המ

 ההמשכן כולו, שהתפרסבנית בכלל, כבר מתהלכים במדבר! 

חצי שנה וחמש פרשות והיה מיועד לזמן קצר מאד, כעל פני 

ין שבלי שום ספק, יש ערך הוא רעיון שצריך לגרום לנו להב

עצמי להליכה במדבר ללא שום קשר לחטא המרגלים או 

לחטא אחר. שאלת 'את מי זה מעניין?' לגבי משא בני לוי היא 

'את  –רק סעיף שיעזור לנו לברר את השאלה המרכזית באמת 

 ולמה זה טוב?' מעניין המדברמי 

כמו כל פסוק בתורה הקדושה שלנו, גם הפרשה הזו באה 

קחת אותנו יום אחרי יום אל ה'מה למעלה', איך אני יכול ל

. מנקודת בירור למעלהובאמת באמת  פהלהיות באמת באמת 

זו נבקש ללמוד את משא בני גרשון וקהת, את שמותיהם, את 

עבודתם, ולהכיר את ה'גרשון' וה'קהת' ואת משאם שאצלנו 

 בפנים.

 

 שם, שם, כ"ה 4
 דברים, ח' ט"ו 5

 שבועות תשע"ו -'נשא' לחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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 בדרך לירושלים הופכים את המדבר

במדבר שני מאפיינים מרכזיים המבדילים אותו ממקום ישנם 

על ידי ירמיהו הנביא בשני פסוקים שונים.  הוגדרוישוב. הם 

  הגדרה ראשונה:

ָמֶות  ַצלְּ ה וְּ ֶאֶרץ ִצּיָ ׁשּוָחה ּבְּ ֶאֶרץ ֲעָרָבה וְּ ר ּבְּ ּבָ דְּ ּמִ ִליךְּ אָֹׂתנּו ּבַ ֶאֶרץ ַהּמוֹׂ ב ְּ

ב ָאָדם שָׁ  לֹא ָיׁשַ ה  ִאיׁש וְּ ָ  6 םלֹא ָעַבר ב 

שם ולא מקים שם שממה אנתרופולוגית. אף אחד לא גר 

 :יותר הגדרה שנייה, המופיעה בפסוק מוכרנקודת ישוב. 

ר  ּבָ דְּ ּמִ ךְּ ַאֲחַרי ּבַ ּתֵ לּולָֹׂתִיךְּ ֶלכְּ עּוַרִיךְּ ַאֲהַבת ּכְּ י ָלךְּ ֶחֶסד נְּ ּתִ ֶאֶרץ ָזַכרְּ ב ְּ

ָעה רו   7 לֹא זְּ

שהמדבר הוא מקום שלא מיועד  כלומר, מעבר לכך

מקום שלא מיועד לגדל כלום, גם להתיישבות בני אדם, הוא 

'ארץ לא זרועה'. כך פירשו ראשוני המפרשים: לא רק 'לא 

 –זרועה', כלומר שאיננה זרועה בתבואה ובפירות אלא 'לא 

אה בנוגדנים חזקים לכל ב'לא', היא מל זרועה', היא זרועה

 .תהליך של צמיחה וזריעה

הקב"ה, שנתאווה שתהיה לו דירה  עכשיו זה גיוואלד:

בתחתוניים רוצה שבסופו של דבר המדבר יהיה לעדן. את 

ם "הרצון הזה מבטאים הנביאים בביטויים רבים כל כך.  ַויָּשֶׂ

ּה רָּ ְדבָּ ּה ְכַגן  מ  תָּ ן ְוַעְרבָּ ה ", 8'הְכֵעדֶׂ בָּ ֵגל ֲערָּ יָּה ְותָּ ר ְוצ  ְדבָּ שּום מ  ְישֻׂ

ְפַרח לֶׂת ְות   לכן את התורה הקדושה שאנחנו נקבל. 9"ַכֲחַבצָּ

נו דווקא במדבר. הליכתם בליקשוב בחג השבועות הבעל"ט, 

שים ריבוא בני ישראל במדבר, היא עצת ה' שמבקשת של ש

להפוך את המדבר לארץ שבה יישב אדם. לגלות במדבר כוח 

 מצמיח, 'גן ה''. 

מרים הפכו את המדבר למקום שבו  המים שיצאו מבארה של

. נבואת אחרית 10שאין להם סוףדלו מיני דשאים ואילנות ג

הימים של יחזקאל הנביא מתארת את המים החיים שייצאו 

מן הקודש מירושלים ויגיעו אל ים המוות וכל המדבר שבדרך 

יהפוך למקום חי ומחיה, ותהיה תחיית המתים, ועינינו 

ר יכול להפוך למקום ישוב. את הרואות לא יאמינו איך מדב

הכוח לכל זה קיבלנו בהליכה שלנו דווקא במדבר. לא רק כי 

חטאנו, אלא כי מלכתחילה הדרך לירושלים עוברת בהפיכת 

 המדבר לארץ זרועה שיושב בה אדם. 

 במדברי משכן אבנה

זה לא סיפור שמעלה אבק מההיסטוריה. זהו סיפור חיינו. 

או לא פחות חשוב  ,החיצונית מתבונן בסביבתואדם לפעמים 

במראה, ואומר לעצמו: הנה, למשל, מדבר. לא ישב  –מכך 

דבר, אני ארץ לא זרועה. אדם שם. הסביבה החיצונית מ  

אדמו"ר הזקן ב'ליקוטי תורה' על פרשתנו מתאר את האדם 

מדהים. אתם יודעים מי זה ה'אדם' שלא ישב באופן הזה 

                                                           
 ירמיהו, ב', ו. 6
 שם, שם, ב' 7
 עיהו נ"א ,ג'.יש 8
 שם, ל"ה, א' 9

תוספתא סוכה ג; במדבר רבה א; ספר התודעה לר' אליהו כי טוב ע"פ  10
 טז שם יט; תנחומא ישן חוקת; רש"י תהלים עח,

'מעשה המרכבה' של במדבר? אנחנו נקרא בחג השבועות ב

 יחזקאל:

א ּסֵ מּות ַהּכִ ַעל ּדְּ ֵאה  וְּ ַמרְּ מּות ּכְּ לָ  ָאָדםּדְּ ָמעְּ  11ה ָעָליו ִמלְּ

נכון יותר יאמן. אתה יודע, אתה מסתכל החוצה או זה לא 

 -אין שם אדם. האדם העליון, הקב"ה  -ואומר לעצמך פנימה 

פשוט לא  -וצה להידמות לו ולפיכך נקראת אדם זה שאתה ר

ישב שם, אולי לא ישב שם מעולם. ופתאום המדבר הזה נראה 

ם בו לא מרפים, כל כך, והשרפים והנחשיומאיים גדול ונורא 

וא מדבר ואת זה אי אפשר לשנות, רק הואתה חושב שמדבר 

 ואז באה ההוראה הנצחית: -חול וחול וחול מלא רוחב העין 

י ּבְּ  ּתִ ַכנְּ ׁשָ ׁש וְּ ּדָ ּו ִלי ִמקְּ ָעש  ָכםוְּ  12 תוֹׂ

תעשה משכן ותגלה שיושב כאן אדם. דווקא בו, כאן, במדבר, 

 במשאם לימוד עצום;ואז מגיעים בני לוי ומלמדים אותנו 

 'עשה טוב', 'סור מרע' ו'עשה טוב'

הקדושה הזו ללא משמעות. מה פירוש  אין ֵשם בשפתנו

. משא גרשון הוא ה'מעטפת', ידהפרלגירוש. לגרש.  -'גרשון'? 

העיזים והתחשים והאילים שבאות להפריד ולהבדיל  יריעות

בין הקודש ובין החול. משא היריעות הזה הוא ה'סור מרע'. 

שם נפלא. קהת הוא  -'קהת'?  והומ אל תקרב בטעות, תישמר.

 א מברך כך: מברך את בנו יהודה לפני מותו הו כשיעקב

ָליו עַ  ין ַרגְּ חֵֹׂקק ִמּבֵ ֶבט ִמיהּוָדה ּומְּ י ָיבֹׂאלֹׂא ָיסּור ׁשֵ ילֹׂ  ד ּכִ לוֹׂ  הׁשִ ַהתוְּ  ִיק ְּ

ים  13.ַעּמִ

 ומסביר רש"י:

 14 אליו גוים ידרושו )ישעי' יא(אסיפת עמים שנא' ...

את כל הכוחות הטובים ולהשתמש בהם. לכן  אסיפה. לאסוף

קהת נושא את הצד של משאו זה הכלים, קודש הקדשים. 

במדבר סיני וגם במדבר שלי נדרשים שני הכוחות 'ועשה טוב'. 

. זו הוראה נצחית, לא גם יחד 'סור מרע' ו'עשה טוב' –הללו 

עד  -למשא אחד או שניים. תסור מרע ותעשה טוב עוד ועוד 

קת במדבר. וההוראה הזו כל כך מדוי שתגלה את האדם היושב

בני גרשון,  הרי לכאורה הייתה צריכה התורה לפתוח במשא –

בפועל צריך להקדים את ה'סור  אכןהוא הבן הבכור של לוי! ש

התכלית והכוונה של העולם היא  מרע' ל'עשה טוב'. אבל

ית הטוב, וגם לך וגם לי אומרת התורה שאנחנו קצת בני עש

 קהת ויש בנו כוח לעשות עוד ועוד טוב.

י ִנַחם  ָרהּ  ה'ּכִ ּבָ ם ִמדְּ ש ֶ בֶֹׂתיָה ַוּיָ ל ָחרְּ ן ִנַחם ּכָ ַגן  ִצּיוֹׂ ָבָתּה ּכְּ ַערְּ ֵעֶדן וְּ  ה'ּכְּ

ָרה ל ִזמְּ קוֹׂ ָדה וְּ ֵצא ָבּה ּתוֹׂ ָחה ִיּמָ מְּ ש ִ ן וְּ וֹׂ ש   .ש ָ

 

 

 

 יחזקאל, א', כ"ו 11
 שמות כ"ה, ח'. 12
 בראשית מ"ט, י'. 13
 רש"י, שם 14
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שניה לסעודה – המתוק ירותמר

 ים'עצירה ב'שולי

את החבר'ה מהקבצה ג'  , כשהיינו בבית הספר,אתם זוכרים

במסיבה שבה חילקו תעודות  וכחיםנהיו במתמטיקה, ש

מעליהם? אם הייתם שמההקבצות  התלמידיםהצטיינות לכל 

ואתם לא יודעים על איזו תחושה אני  כולכם בהקבצה א'

תחושה לא נעימה בכלל... זו  –, תשמעו מבעל ניסיון מדבר

תמוה נפלא וכשקראתי בפשטות מדרש חז"ל  הרגשתיככה 

אך לפני שניכנס למדרש,  עיוננו זה.אני רוצה להתמקד בשבו 

  אעלה תמיהה שזועקת מפסוקי ה'שלישי' של פרשתנו.

ימו את תיאור סדרי המחנות, לאחר 'ראשון' ו'שני' שסי

 מעבירה אותנו התורה ב'פנייה חדה'המסעות והמשאות, 

 :לכאורה כלל לא קשור לסדר הפרשהלנושא שנראה 

חוּ ִמן ַצו ֶאת ּלְּ ָרֵאל ִויׁשַ ֵני ִיש ְּ ל ּבְּ ֲחֶנה ּכָ ָכל ַהּמַ כֹׂלזָ  ָצרּוַע וְּ ָטֵמא ָלָנֶפׁש  ב וְּ

ָכר ַעד ּלֵחּו ֶאל ִמזָּ ׁשַ ֵקָבה ּתְּ אּו ֶאת נְּ ַטּמְּ לֹׂא יְּ חּום וְּ ּלְּ ׁשַ ֲחֶנה ּתְּ  ִמחּוץ ַלּמַ

ָכם ַמֲחֵניֶהם תוֹׂ ר ֲאִני ׁשֵֹׂכן ּבְּ  15 ֲאׁשֶ

ארבעה פסוקים, העוסקת בדיני שילוח  פרשיה קצרה בת

אל מחוץ למחנה. ומיד מגיעה  הטמאים, כל טמא לפי דרגתו,

 ה קצרה נוספת:פרשי

ל ִאיׁש אוֹׂ  ּו ִמּכָ י ַיֲעש  ה ּכִ ָ עֹׂל ַמַעל  ַחּטֹׂאת ָהָאָדם ִאׁשּ ָמה ה'-בִלמְּ ָאׁשְּ  וְּ

ֶפׁש ַהִהוא ַוּדוּ ֶאת ַהּנֶ ִהתְּ יב ֶאת וְּ ֵהׁשִ וּ וְּ ר ָעש  אָתם ֲאׁשֶ רֹׂאׁשוֹׂ  ַחּטָ מוֹׂ ּבְּ  ֲאׁשָ

תוֹׂ יֵֹׂסף ָעָליו ָנַתן ַוֲחִמיׁשִ ם לוֹׂ  וְּ ר ָאׁשַ ִאם ַלֲאׁשֶ יב  וְּ ָהׁשִ ֵאל לְּ ֵאין ָלִאיׁש ּגֹׂ

ם ֵאָליו ם הַ  ָהָאׁשָ ב לַ ָהָאׁשָ  16 ַלּכֵֹׂהן ה'-ּמּוׁשָ

רש"י במקום, כמו רוב המפרשים, מסביר כי הפרשיה הזו 

 מדברת בגזל מיוחד, 'גזל הגר': (יה)השנ

ואמרו רבותינו וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים, או בן או 

 ?הקרוב ממשפחת אביו למעלה עד יעקבבת או אח או שאר בשר 

 17 שמת ואין לו יורשים אלא זה הגר

קשורות מה  –והשאלה היא ברורה, ומעסיקה מפרשים רבים 

נלמדו בפירוט דיני טומאה כבר הרי אלה לכאן? שתי פרשיות 

דיני גזל שייכים לדיני הממונות אף בספר ויקרא ו במקומן

ובעוד מקומות. האמת היא שבספר שמות בפרשת משפטים 

הכללי מצריך  ד שהקשר בין הפרשיות הללו למיקומןשבעו

שתיהן עוסקות,  –הוא מובן מאד  הרי שהקשר ביניהןבירור, 

 איך נגיד את זה, ב'חריגים'... 

 הללו נתחיל מחריגות נוספת בפרשהאת העיסוק בחריגים 

נחזור למשל ם נפלאים. ירמעיון בה נבוא להבין דבאשר 

 –ההקבצות בו פתחנו 

 

                                                           
 ג'.-במדבר, ה', ב' 15
 ח'.-שם, שם, ו' 16
 רש"י, שם, ח'. 17
 ד', ב' במדבר, 18

 'בני פשוט'

סיימנו לתאר את פקודי  השל הפרש ב'ראשון' וב'שני'כאמור, 

נו ניתן ימי . במילים שלבנשיאת המשכן בני לוי ותפקידיהם

הם נושאים את  -הקבצה א' 'להגדיר כך: בני קהת זו אולי 

את 'קודש  –הארון, את השולחן, את המנורה, או בשתי מילים 

צה ב'. הם נושאים דברים 'הקבהגרשוניים הם כבר  .הקדשים'

 ממש עצמודים' למשכן, אך הם כבר לא המשכן שאמנם 'צמו

 יריעות, מכסה, מסך.  –

כשבאים לפקוד  התורה הקדושים.עכשיו תשמעו את פסוקי 

 את בני קהת כתוב כך:

ֹא ֶאת ֵני ֵלִוי רֹאשׁ  ָנש  ךְּ ּבְּ ָהת ִמּתוֹׂ ֵני קְּ חָֹׂתם ּבְּ ּפְּ ִמׁשְּ ֵבית ֲאבָֹׂתם לְּ   18 לְּ

בני גרשון, בתחילת פשש.. 'נשא'. מכובד. וכשבאים לפקוד את 

 פרשתנו, מופיע ביטוי דומה:

ֹא ֶאת ן רֹאשׁ  ָנש  ׁשוֹׂ ֵני ֵגרְּ ם ּבְּ ֵבית ֲאבָֹׂתם ּגַ חָֹׂתם ֵהם לְּ ּפְּ ִמׁשְּ  19 לְּ

  -לעומת זאת, אצל בני מריי הנוסח הוא אחר  

ָרִרי ֵני מְּ ֵבית ּבְּ חָֹׂתם לְּ ּפְּ ִמׁשְּ קֹׂד אָֹׂתם ֲאבָֹׂתם לְּ פְּ   20 ּתִ

חז"ל  ... הקבצה ג' מררי! ממשאין שום נשיאת ראש אצל בני 

 במדרש מדגישים את החריגות הזו אפילו יותר:

חָֹׂתם ּפְּ ִמׁשְּ ָרִרי לְּ ֵני מְּ יאּות רֹׂאׁש, . ּבְּ ש ִ ֶהן נְּ ן ֶנֱאַמר ּבָ ׁשוֹׂ ֵני ֵגרְּ ָהת ּובְּ ֵני קְּ בְּ ּבִ

ן,  ד ָהָארוֹׂ בוֹׂ ֲעבּור ּכְּ ָהת ּבַ ד, ִלקְּ בוֹׂ רּוךְּ הּוא ּכָ ׁש ּבָ דוֹׂ ָחַלק ָלֶהם ַהּקָ ׁשֶ

ׁשּוט,  ֵני ּפָ א ּבְּ לֹׂא ָהיּו ֶאּלָ ָרִרי ׁשֶ ֵני מְּ בְּ ר, ֲאָבל ּבִ כוֹׂ ָהָיה ּבְּ ן ַעל ׁשֶ ׁשוֹׂ ֵגרְּ ּולְּ

ַעּמּוִדים ִריִחים וְּ ים ּובְּ ָרׁשִ א קְּ ָאם לֹׂא ָהָיה ֶאּלָ ָֹׂ ַדת ַמש ּ ַוֲאָדִנים, לֹׂא  ַוֲעבוֹׂ

ֶהם א ֶאת רֹׂאשׁ ' ֶנֱאַמר ּבָ  21.'ָנש 

ו בדיוק התחושה מדרש קשה. בקריאה פשוטה נראה כאילו ז

בני שתיארנו בהתחלה של החריגים לעומת ה'מושלמים'. 

באמת מררי, נושאי הקרשים, אינם 'זכאים' לנשיאת ראש. 

הרבי מליובאוויטש  מסכנים. סבלים. קרעשים קוראים לזה..

ה כל כך מופלא בקריאהאת המדרש הזה  22זיע"א קורא

חדשה צורת התבוננות שונה, לכולנו  שמעניקה, ומחודשת

 . ועמוקה

 בסיס הביטול של מררי לכוחות קהת וגרשון

שכינה נדרשים שני תנאים. הכדי להקים משכן שבו תשרה 

 -של המקימים הראשון הוא ניצול כל הכישרונות והיכולות 

כלל  –לטובת ההקמה. אם מדובר במשכן במדבר בני ישראל, 

הכוחות שנמצאים באומה, כסף וזהב, נחושת ותכלת, מדע 

כלל  –מה ורוקם וחושב. ואם מדובר במשכן שבלב וחכ

, הם הכוחות והתכונות הגלומים בכל אחד ואחת מאיתנו

 שם, שם, כ"ב 19
 שם, שם, כ"ט. 20
 במדבר רבה, נשא, ו', ד'. 21
 שיחת פר' נשא, י"ב סיון, תשמ"ח 22
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התנאי הראשון לבניית המשכן. התנאי הזה מחייב המון 

 אמונה בכוחות שלך. 

, והוא חשוב לא נוסף תנאי ונצרך תנאי זה איננו מספיק אך

יותר. בימינו  אלא הוא בעצם הבסיסי מהראשון רק לא פחות

התנאי השני  ., וחבלעל התנאי השני הזה 'לא כל כך' מקפידים

 כדי שיהיה לשכינה מקום, שכינה בתוכך להשראת והבסיסי

'לפנות את השטח' מהנוכחות העצמית,  הוא הצורך בך

להשתעבד ולהיות בהתבטלות גמורה כלפי הקב"ה. זהו 

ך רק אהבסיס. שני התנאים הללו הם שתי תנועות הפוכות 

 להקמת משכן. יכולות להביאיהן גם יחד שת

מלמדים אותנו את התנועה בני קהת ובני גרשון הם אלה ש

את כל הכוחות  עלינו לנצל כיצד הראשונה ומראים

, עצמםבני קהת לוקחים את כלי הקודש  –שלנו והכישורים 

את מעמידי המשכן  ונושאיםטפלים להם  בני גרשון 'גם הם'

 'להתנשא'עצמו. בשביל התנועה הזו צריך 'נשא'. צריך 

הכישורים אל הפוַעל, על מנת להביא את ולהאמין בעצמך 

 להשראת שכינה. ומשם 

או אז מגיע החידוש העצום של בני מררי, אלו שבטעות אך 

בדיוק בדיוק  -בתחילה 'הקבצה ג'' קראנו להם בטיפשות 

מררי היא תנועת הבסיס. הם לוקחים  הפוך. התנועה של בני

את האדנים המחזיקים את הבית. הם לוקחים את עצי 

חות, גרשון טפל השיטים העומדים. קהת 'מקהית' ואוסף כו

אף אחד לכאורה, זה השיעבוד הגמור.  -לד לו, ומררי, זה גיווא

פירוש  אוהב מר, מרירות היא חוסר טעם, אבל בעבריתלא 

, היגיון, שכל. אלא גם סברה', taste' טעם' זה לא רקהמילה '

 הרבה מעבר לתפיסההוא נמצא  -מריר, 'בלי טעם'  הואמררי 

שרק על  המוחלט לקב"הביטול ה מררי הוא, של ההבנה בשכל

בסיסו ניתן להפעיל את כל הכוחות. זוהי עבודת 'בני הפשוט'. 

 ...יהודים 'פשוטים' כאלורבש"ע, אם רק נזכה להיות 

 ון לזב והגרסי בין ראש חודש

  –ון שחל השבוע רק הגענו למרגלות הר סיני סיבראש חודש 

ֵני ֵצאת ּבְּ י לְּ ִליׁשִ ְּ חֶֹׂדׁש ַהׁשּ ָרִים ּבַ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ם ַהזֶּה ִיש ְּ ּיוֹׂ ר  ּבַ ּבַ אוּ ִמדְּ ּבָ

חַ . ִסיָני ר ַוּיִ ּבָ דְּ ּמִ ֲחנּו ּבַ ר ִסיַני ַוּיַ ּבַ בֹׂאּו ִמדְּ ִפיִדים ַוּיָ עּו ֵמרְּ סְּ ָרֵאל ןַוּיִ ם ִיש ְּ  ׁשָ

 23ֶנֶגד ָהָהר

, עד למתן יבוא משה רבנו ובכל יום , ב' בסיון,ממחרהחל 

שאנו  הקב"ה יאמר לנו –אותנו ממדרגה למדרגה יעלה  תורה,

יהיו ימי הגבלה של מזבח,  יוקם ,'ממלכת כהנים'נהיה 

 מה ביום הראשון? מה נאום הפתיחה?התקדשות. אך 

)ולא בחד בשבא איקבע ירחא ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי 

 24 (כלום

  -? רק 'ויחן' היה ביום הזה, כשבאו למדבר סיני אז מה כן

 25.כאיש אחד בלב אחד

תמיד מסבירים את ה'אחדות' הזו בכך שלא היו מחלוקות. 

תגידו, אתם חושבים שהמחלוקות שהיו בכל שאר החניות היו 

כל  ,הבכל מסע ובכל חני –'סתם'? זה עמוק כל כך מחלוקות 

 ידי ביטוי בנקודה מיוחדת, מביא את עצמו למבני ישראל אחד

, נקודה אחת הבאנו לידי ביטויון הגענו למצב שבו א' סי-. בלו

דל ום הבשאין כולנו איש אחד, בלב אחד.  – עמוקה ביותר

הזה, ר"ח סיון, משה רבנו  יוםב בין 'הקבצה א'' ל'הקבצה ג''!

את  והפנמנוכשהבטנו בו וראינו אותו שותק, ו רק שתק,

ר הגדול הבנו את הדב -מסירות הנפש שלו אל כלל ישראל 

את תחיל שאי אפשר לההבנו  ביותר בלי אף מילה נוספת:

שלי וב'נשא', אלא העצמיים כוחות ביטוי הבהשראת השכינה 

', מררי 'כולנו - כלה לפני ית של הביטול.בסיסתנועה הב דווקא

 כולנו איש אחד, לב אחד, רצון אחדכש ,מילאומ ,בביטול גמור

 .עצם האלוקות כנגד ההר, אזי כל אחד ואחת מאתנו הוא –

הפרשיות הקצרות  -כעת נחזור ונבין את מה שפתחנו בו 

אל מחוץ למחנה ומעילת הגר,  הטמאיםשילוח , 'שלישי'ב

באו  ,בטעות ממקום אחר שנראות כאילו 'הועתקו' לכאן

זהו  , מקדושת מחנה ישראל,לחדש שחלק מסדרי המחנה

אל הזב ואל המצורע, אל הגר שאין לו יורשים, נו היחס של

בעצם נדמה לנו לעיתים כי הם 'הקבצה ג'', אך שאל כל אלו 

בדיוק  – הם חלק מעצמות כלל ישראל ומעצמות הקב"ה

עד למתן תורה בהר  יתן להמשיך ולעלותמתוך כך נרק . כמוני

 סיני.

 

  

                                                           
 ב'.-שמות י"ט, א' 23
 בבלי, שבת, פ"ו: 24

 שמות, שם, ברש"י. 25
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לסעודה שלישית – ממלכת היחד והכהנים 

 הסוטה, הנזיר, אנחנו והכהנים

עומס שלא וב'עמוס' במיוחד,  ,נשא נו, פר''רביעי' של פרשת

כל כך מובן. שתי פרשיות ארוכות ומפורטות ועוד אחת קצרה 

 מאד. בראשיתה, עוסקת הקריאה בפרשת הסוטה:

ר ֶאל ּבֵ י ּדַ ּתָ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָאַמרְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִיש ְּ ּתוֹׂ  ּבְּ ֶטה ִאׁשְּ ּוָמֲעָלה  ִתש ְּ

ָעַבר ָעָליו רּוחַ  ...בוֹׂ ָמַעל אָ  וְּ א ֶאתִקנְּ ִקּנֵ ּתוֹׂ  ה וְּ  26 ִאׁשְּ

פרשה סבוכה כל כך על אדם שאיבד את אמונו באשתו, על 

אישה שסטתה מן הדרך, על אדם שלישי, נואף, המעורב 

פרק, ובתוך כל זה תיאור בסיפור הזה על בית שעומד להת

חודי המאיר באור אחר את עבודתו של הכהן בבית מופלא וי

מטלטל, היא פרשת המקדש. הפרשה שלאחר מכן, במעבר 

 הנזיר:

ה ִאיׁש אוֹׂ  ָ י ִאׁשּ ּדֹׂר ֶנֶדר ָנִזיר ּכִ ִלא ִלנְּ ירלְּ  ַיפְּ יר ה'-ל ַהזִּ ָכר ַיזִּ ׁשֵ ִין וְּ  ...ִמּיַ

ַער לֹׂא י ֵנֶזר ֱאלָֹׂהיו ַעל ...לֹׂא ָיבֹׂא ֶנֶפׁש ֵמת-ַעל ...רֹׂאׁשוֹׂ  ַיֲעבֹׂר ַעל ּתַ  ּכִ

רוֹׂ ָקדֹׁׂש הּוא לרֹׂאׁשוֹׂ ּכֹׂ  ֵמי ִנזְּ  27.ה'-ל יְּ

מדובר באנטיתזה המוחלטת לסיפור הקודם. איש או  הפעם

מיין,  -נדור נזירות ולפרוש מהנאות העולם אשה מחליטים ל

מחיים תקינים. גם הפרשה הזו מאירה את הכהן בבית המקדש 

כאחד שלא רק מקריב קרבנות בשירות הציבור כי אם אחראי 

על פרישת החיים של העומד לפניו. הפרשייה השלישית, 

  –בקשר שבין הכהנים לעם ישראל גם היא עוסקת הקצרה, 

ר  ַדּבֵ ה ּלֵאמֹׂר  ֶאל ה'ַויְּ ר ֶאלמֹׁׂשֶ ּבֵ ֶאל ּדַ כּו  ַאֲהרֹׂן וְּ ָברְּ ָניו ֵלאמֹׂר ּכֹׂה תְּ ּבָ

ר ָלֶהם ֶאת ָרֵאל ָאמוֹׂ ֵני ִיש ְּ ָך   }ס{ ּבְּ ָבֶרכְּ ֶרָך. ה'יְּ מְּ ִיׁשְּ ָניו  ה'ָיֵאר   }ס{  וְּ ּפָ

. ּךָ א   }ס{ ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָ ָניו ֵאֶליךָ  ה'ִיש ּ ם ּפָ לוֹׂ ָך ׁשָ ם לְּ ָיש ֵ מּו ֶאת }ס{ וְּ ש ָ ִמי  וְּ ׁשְּ

ָרֵאל ַוֲאִני ַעל ֵני ִיש ְּ ֵכם ּבְּ   28 ֲאָברְּ

הקשר שבין שלוש ? מה רשֶׂ הקֶׂ מה  –הקושי הוא ברור 

מה הקשר  –ועוד יותר מכך  ,הפרשיות הללו בינן לבין עצמן

לפרשת נשא ולמכלול של ספר במדבר כולו. הרי אנחנו  שלהן

הראשונה  עסוקים עדיין בסידור המסעות לקראת היציאה

איש על דגלו לבית 'לדרך. העם נפקד ולומד את חניותיו, 

נגיע לנשיאי השבטים המביאים את )'חמישי'( . ממחר 'אבותם

נכנסות  ,פתאום באמצעוקרבנותיהם כנציגי השבט והסדר. 

צוא מקום רשיות, שלכל אחת מהן ניתן היה למשלוש פ

מנחות הסוטה והנזיר  –ות נבמתאים יותר... דיני הקרלכאורה 

בוודאי מקומם בויקרא. פרשיית ברכת הכהנים היא אפילו  –

הרי כבר בפרשת שמיני הומצאה הברכה על ידי  –קשה יותר 

  –אהרון הכהן 

א ַאֲהרֹׂן ֶאת ָ ש ּ בָ  ָהָעם ָיָדו ֶאל ַוּיִ ֵכםַויְּ  29רְּ

 -ומפרש שם רש"י במקום 

                                                           
 י"ד-במדבר, ה', י"ב 26
 .ח'-שם, ו', ב' 27
 כ"ז.-שם, שם, כ"ב 28
 ויקרא, ט', כ"ב 29
 רש"י שם. 30

  30.יאר, ישא, יברכך - ברכת כהנים

הימים שאנו נמצאים ההקשר של את כל זה נבקש לברר מתוך 

 לקבלת התורה. ההכנה וההתכוננותבהם, ימי 

 אחדות ואחידות

 אתם יודעים במה עוסקים כל הפרקים כולם? ב'תסי"ם'

במשך כל הפרקים , בסדר מופתי וייחודי. בעומק, )תרגילי סדר(

במדבר שלעם ו לומדים יחד עם בני ישראל האחרונים אנחנ

יש לנו את  -בר שאין לאף אדם ולאף אומה בעולם שלנו יש ד

מסעות והחניות שלנו, וכולן יונקים את כוחם מאותה חניה ה

שלפני הר סיני. כמו ששם  31'ויחן שם ישראל נגד ההר' -גדולה 

כך , 32ש אחד ובלב אחדחנה עם שלם מסביב להר סיני כאי

ישראל עם שלם הולך במדבר כשבמרכזו ארון העדות. עם 

ואת בית אבותיו,  הולך וכל אחד יודע את מקומו ואת דגלו

ק, והכל ברור כל כך, עד והלוים יודעים את תפקידם המדוי

 תסי"ם קדושים.. ש'הזר הקרב יומת'כדי כך 

 צריכיםו אנחנ !ופתאום באה התורה ואומרת לנו רגע רגע רגע

לדבר על עוד משהו. חברה מתוקנת נבחנת לא רק בזה שהכל 

ח"ו מהסדר המופתי במה מצבו של מי שסטה גם מסודר אלא 

. האם מוחקים אותו מהפרוספקטים? האם מורידים את הזה

התמונה שלו מהקיר וזהו? תגידו, מה עם הסוטה, מה עם 

בעלה? מה עם הבית שלהם שהתפרק? ומה עם האדם 

הזה, המנאף? מי יטפל בהם? איך הם יקבלו מהבסיס  השלישי

לא ליפול שאת הכוח לא רק  'כאיש אחד בלב אחד'הזה של 

דווקא מהמצב הנמוך שהם  -להמריא אף התרסק אלא א לול

הגיעו אליו. ואם כבר מדברים, אז מה עם הנזיר? זה שחרג 

למעלה? הרי כל עוד זו עלייה לכיוון השני, מהסדר דווקא 

כזאת אז עושים לו טקס עם צלש"ים וחלוקת פרסים,  'נחמדה'

ולא ממש מסתדר  'מחורפן'אבל מה קורה כשהוא כבר נהיה 

איך איתו  ?איך אותו מרוממים -המגודר והמקודש  במגדר

 מתרוממים?

ובתוך כל זה מופיעה דמותו של הכהן ופתאום אנחנו מגלים 

 –שתפקידו זה לא רק לקבל קרבן, אלא 

הֵ  נּוָפהִניף וְּ ָתם ַהּכֵֹׂהן ּתְּ ֵני  אוֹׂ  33ה'ִלפְּ

להניף את המציאות שלא הצליחה להסתדר בתוך המערכת 

תוכל לגלות את אתה ולגלות שדווקא מהמקומות האלה 

הייחוד שבך. לפעמים האחדות המדהימה פוגעת ביכולת של 

, 34היחיד להופיע. הפרשה הזו היא לא רק 'בסוד היחיד והיחד'

וד היחד מצליח לגלות את סוד היחיד איך ס –אלא יותר מכך 

 וללמד אותו שדווקא ממצבים כאלה אפשר להתרומם למעלה. 

 שמות, י"ט, ב'. 31
 רש"י, שם. 32
 במדבר ו' כ' 33
 ע"ש קובץ מאמרים של הרב סולובייצ'יק זצ"ל 34
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 להאמיר ומתוך כל לברך

ובדיוק בתפר הזה, שבין שתי הפרשיות הללו לפרשת 

עוד תפקיד מיוחד של  וברכת הכהנים. זה מגיעההנשיאים 

כעת גם  ,הכהנים. מיוחד כל כך, שהוא נמשך יום יום

כשבעוונותינו בית המקדש עוד חרב. בשביל הברכה הזו הם 

  –חייבים תנאי אחד 

 35.לברך את עמו ישראל באהבה

מפרשים רבים מנסים להבין מניין וכיצד למדו הכהנים 

ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, מגדולי שהברכה צריכה להיות באהבה. 

 "להם אמור"שנו למבאר  ,שבכל הדורות המברכים באהבה

 . "להאמיר"וא מלשון ה

כי אתה הכהן  -אהבה של הברכה הזו הוא פשט הפסוק תנאי ה

להפוך אותי לאמיר, לצמרת, לרומם אותי  ,צריך להאמיר אותי

לגלות לי איך עולים למעלה. גם . מהמקום שבו אני נמצא

)אותן אותיות בחילוף  המילה 'להמריא' דומה למילה 'להאמיר'

תית ובאמון יאת זה אפשר לעשות רק באהבה אמ. מקום(

מלא. לפעמים המסגרת של היחד יכולה להפוך למחנק, 

והפרשה שלנו מלמדת אותנו כיצד המסגרת יכולה לשמש 

 אה' גם ליחיד שברח לכאן או לכאן. 'בסיס המרָּ 

בחייו. הוא  הללוכי כל אחד מאתנו צריך את שני הכוחות 

משפחה והוא צריך את צריך את הדגלים, את היחד ואת ה

המקום שיש לו בו את הייחוד שלו. צריך לדעת איך הייחוד 

הפרטי מתרומם מתוך היחד. זה מה שגילה לנו משה בב' 

בסיון, יום לאחר שהגענו באחדות גמורה אל הר סיני. הוא 

עלה בהשכמה להר וחזר לחדש לנו את המושג שנראה הכי 

  –סותר בעולם 

יּו ִלי  הְּ ם ּתִ ַאּתֶ שׁ וְּ י ָקדוֹׂ גוֹׂ ֶלֶכת ּכֲֹׂהִנים וְּ  36 ַממְּ

תהיו ממלכה, בסיס משותף, אבל בתוך הממלכה  זה גוואלד;

ם של כהנים, הזו תגלו שאתם לא עם של נתינים זהים, אלא ע

להמריא.  חוד גדול שממנו הוא יכולכל אחד בעל תפקיד וי

 הסדר המופתי יהיה בסיס גם למי שיצאו מן הסדר.

 דף א' של מסכת סוטה

באמירה אחת גאונית ועמוקה את הדברים ני מבקש לסיים א

  של הרבי מליובאוויטש זיע"א. 37שראיתי בתורתו

ללמוד בימי ספירת  -ישנו מנהג שנפוץ בעיקר אצל חסידים 

תלמוד הבבלי. תמיד זה הפתיע העומר את מסכת 'סוטה' מן ה

דווקא זו המסכת שאיתה מתכוננים לשבועות? ההסבר  -אותי 

 מקובל הוא שכיוון שיש במסכת הזו ארבעים ותשעההטכני ה

במ"ט ימי ספירת העומר.  ללימודדפים היא מתאימה בדיוק 

יש עוד מסכת עם  הרי -אם זה כל העניין נו, האמת היא ש

בועות'... אך הרבי שואל מ"ט דפים, ואפילו קוראים לה 'שְ 

קשיא' על המנהג הזה. -אלה נוספת. הוא כותב שיש לו 'קלוץש

'קלוץ',  שאלת –קשיא'? בדיוק כמו שזה נשמע -זה 'קלוץמה 

. הקושיה לא חשוב לענייןשולי, טרחני ומשהו שנראה ממש 

הרי כל מסכת בתלמוד הבבלי מתחילה בדף  -של הרבי היא 

ואם כן מספר הדפים של מסכת סוטה הוא רק ארבעים  ,ב'

אז אפילו מבחינת המספר היא  -ולא ארבעים ותשעה  ושמונה

 לא מתאימה לספירת העומר!כבר 

למסכת סוטה, כך הוא  -תקשיבו התשובה שלו היא מדהימה. 

המסכת. תפתחו אותו ותראו. של שער האומר, יש דף א'. זהו 

 אין שם שום דבר! הרי אתם בטח חושבים שהשתגעתי, 

דבר עצום. כתוב שם באותיות שם יש  - ישהאמת היא ש

תחזרו . עכשיו בבלי' 'מסכת סוטה מן תלמודגדולות וברורות: 

ותגידו לי האם זה לא דף א'. בדף  -זה עוד פעם ועוד פעם  על

א', ביום הראשון של ההכנה למתן תורה אנחנו לומדים דבר 

שגם  מן התלמוד הבבלי!מסכת שגם סוטה היא  –אחד 

ודווקא מהמקומות הכל כך קשים  -לטפל ואפשר צריך  בסוטה

שאנו מגיעים אליהם בפרשה ובמסכת הזאת ניתן לרומם הכל 

  –עד לברכות הגדולות ביותר 

אם היתה יולדת  - אלא ונזרעה זרע ממים המאררים, ולא עודונקתה. 

 38 וכו' בצער תלד בריוח

דף א'. זהו בסיס ההמראה. זו ההכנה למעמד הלימוד של זהו 

 כוחו של היחד וזהו כוחו של היחיד.הר סיני. זהו 
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