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  הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה -  המדבר. תקועים או מתעלים?

  סדר הקורות בתורה

מהלך במדבר, החומש הרביעי, נטייל ונתבונן ב פתח חומש ב 

  סדר הקורות שבתורה.

החומשים מתארים לנו את סדר הקורות בם באופן היסטורי 

כמובן, אך גם באופן הדרגתי מבחינה רוחנית, שלב אחרי 

  שלב; 

ספר בראשית פותח בבריאת העולם, עובר לאבות ולשבטים 

פתחנו עם במצרים. את ספר שמות השולט ומסיים עם יוסף 

הבנים והנכדים, עלינו להר סיני והגענו  -העם אשר במצרים 

המשכן, כאשר סיומו של הספר היה במשה רבנו  להקמת

העומד בפתח אוהל מועד ולא יכול להיכנס בו מפני הענן. 

ספר ויקרא ממשיך ומתאר לנו את המשכן עצמו, על עבודותיו 

הקרבנות, תיאור עבודת הכהנים, ההתקרבות של עם  -

מתוך  הגענו,ונדמה כי בסופו של הספר  -ישראל אל הקב"ה 

אל מדרגת הקדושה  ,ובהליכה בחוקים שמירת המשפטים

   -הגבוהה ביותר 

א ֽתֹוֲכֶכ֑ם ְוֹלֽ י ּבְ ִנ֖ ּכָ ַתּתִ֥י ִמׁשְ ם ְוָנֽ ֖י ֶאְתֶכֽ ל ַנְפׁשִ ֙י . ִתְגַע֥ ְכּתִ ְוִהְתַהּלַ
אֹלִה֑ים ְוַאּתֶ֖ם ּתְִֽהיוּ  יִתי ָלֶכ֖ם ֵלֽ ֥ ם ְוָהיִ ֣תֹוֲכֶכ֔ ם ּבְ י ְלָעֽ ְך ... ִל֥ אֹוֵל֥ ָוֽ

ּותֶאְתֶכ֖ם  1.ֽקֹוְמִמּיֽ
  

   -וכפי שמבאר רש"י במקום 

2.אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם
  

ההקדמה הזו חשובה, כי נדמה שבכך הגענו אל השיא ואילו 

ספר במדבר הוא אינו אלא תיאור העיכובים, 'הפאשלות' 

האספסוף, קברות התאווה, המדבר. זו  -שהיו לנו בדרך לארץ 

ל אם מעמיקים נראה אפשרות אחת לראות את הדברים, אב 

  בתכלית.  הם שוניםכי 

  אין עוד - ם ממעל ועל הארץבשמיי

ארבעת החומשים ב האמת היא שהמהלך המתואר

הראשונים מסמל בעומק את ההתקדמות במילוי מטרת 

                                                           
1
 י"ג.-ויקרא כ"ו, י"א 
2
 רש"י, שם. 

הבריאה, מטרת האדם בעולם, מטרת הקב"ה בבריאת האדם 

3ובבריאת ישראל.
  

 - 4תחתונייםמטרת הבריאה היא בעצם לעשות לו ית' דירה ב

לברר ולזכך את העולם עד שהאור האלוקי יחדור לכל פינה 

ופינה בו, ולא רק בשמיים 'יהיה ה' אחד ושמו אחד' אלא אף 

   -כאן למטה, וכפי שאנו אומרים בתפילה כי אכן אנו יודעים כי 

5להים בשמים ממעל'-'ה' הוא הא
   

   - , כפי שמסבירים חסידיםאבל 

  אין עוד'.  -'על הארץ מתחת 

   -, ולכן 6עדיין לא התגלה הדבר

להינו לראות מהרה בתפארת -ועל כן נקווה לך ה' א'
  עזך'...

  לעשות לו דירה בתחתוניים -המטרה 

את סדר בהבנה עמוקה ומחודשת לפי ההבנה הזו נבין 

ספר בראשית עוסק באמת  -הקורות בחומשי התורה 

הראשוני שלו. העולם עדיין כל בבריאת העולם שנמצא במצב 

כך עבה וגשמי עד שפעולת הבירור והזיכוך שלו כמעט בלתי 

אפשרית. עשרה דורות מחכה הקב"ה אך נאלץ להביא מבול 

ולהתחיל מחדש את הכל עם נח, וגם אז הוא ממתין עשרה 

אברהם  -דורות נוספים עד לבואה של הסנונית הראשונה 

אברהם, יצחק ויעקב,  -ה אבינו. מאז רואים התקדמות נפלא

יוסף והאחים, והירידה למצרים. הירידה הזו, מטרתה היא 

   -בעיקר כדי שתצמח לנו עליה ממנה 

י ַאל ֽ ְיָמה ּכִ ה ִמְצַר֔ יָר֙א ֵמְרָד֣ ֽם ּתִ ֽיְמָך֥ ׁשָ ֖דֹול ֲאׂשִ י . ְל֥גֹוי ּגָ ָאֹנִכ֗
ַעְלָך֣ ַגם ְיָמה ְוָאֹנִכ֖י ַאֽ ָך֙ ִמְצַר֔ ד ִעּמְ ה ֵאֵר֤ 7...ָעֹל֑

  

מתחילה כך אומר הקב"ה ליעקב ב'מראות הלילה', וכך 

העבודה של בירור וזיכוך העולם מהמקומות הנמוכים ביותר. 

                                                           
3
 משנה תורה. –ספר דברים הוא חזרה על החומשים שלפניו  
4
  ובעקבותיו מביא אדמו"ר הזקן  ,פרשת נשא סימן ט"זמדרש תנחומא,  

  בתניא, ל"ו.    
5
  מתוך תפילת 'עלינו לשבח'. 
6
 עי' תניא שער היחוד והאמונה, א'. 
7
 ד'.-בראשית מ"ו, ג' 

  תשע"ז פרשת במדבר 
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ספר שמות מתאר את מצרים הולכת ומתעצמת עד שהיא 

מגיעה למימדים המפלצתיים ביותר, וכתוצאה מכך עולים 

האם פרעה חלילה ינצח? האם מ"ט  -אמיתיים חששות 

אליהם מוביל פרעה אותו, אותנו ואת העולם שערי הטומאה 

'לא על  -כולו ינצחו ח"ו? אך אז מגיעה יציאת מצרים הגדולה 

לעולם לא,  -ידי מלאך, לא על ידי שרף ולא על ידי שליח' 

לשער החמישים של הטומאה לא תצליח להוריד  !פרעה

  אותנו! 

משם אנו ממשיכים ביציאתנו ממצרים ומגיעים אל הר סיני, 

 - נוראהמד העצום, ורק לאחר שאנו נופלים שם בחטא המע

אנו מבינים שאפשר וצריך לשים את התורה הזו  -בעגל 

במשכן. משכן שנבנה מעצי שיטים, תולעים, עיזים, אדמה 

ממציאות העולם, ומטרתו היא להכיל את הארון עם  -וכיו"ב 

 -התורה. אל המטרה הנוספת של המשכן נגיע בחומש ויקרא 

שנבנה כבסיס לזיכוך העולם נצליח ליצור בעולם מהמשכן 

  מקום של קודש ובו נעבוד את עבודת הקרבנות.

עבודת הקרבנות היא השלב הממשי הראשוני בו לכל אחד יש 

העולמית. אדם מביא דברים  חלק אישי בעבודת הזיכוך

חי, צומח, דומם,  -אישיים מן העולם אל המשכן -גשמיים

ה'. הדברים -לקודש ומעלה אותם  -בהמות, מנחות, יין ועוד 

  שהיו חולין הופכים לקודש. 

  להתרומם מתוך החושך הכי גדול

בל נטעה כי סוף ספר ויקרא  -אנו מגיעים אל העיקר וכעת 

הינו השיא. ארבעים שנות המדבר אינן בגלל שתעינו בדרך 

לא! זהו השלב הבא של  ..'הפדלאות' עיכבו אותנו. -ופיגרנו 

בני ישראל כבר לא מסתפקים בפעולות  - הבירור והזיכוך

אל בעבודת הזיכוך קידוש בתוך המשכן אלא יוצאים החוצה 

  העולם החיצוני, אל מדבר העמים.

8משמעות הביטוי 'מדבר העמים'
איננה רק המדבר הפיסי  

שהיה בין הר סיני לארץ ישראל אלא אף לגלויות ולמדבר 

הרגע בו  מגיעדווקא במדבר האישי של כל אחד ואחת מאתנו. 

אנו לומדים שאפשר גם מתוך החושך האישי הכי גדול לרומם 

 - 9על ידי ביצוע שליחות ה' 'בכל מסעיהם' -את הגשמיות 

בכל מסע מתחבר כל אחד אל הדגל שלו, אל בית האב שלו 

  ואל השאיפות שלו מצד שני.  ,מצד אחד

  עד לקצה המדבר

ואם חס וחלילה הוא  ,ואז, בהעלות הענן הוא יודע שנוסעים

הוא נפלט מן הענן ולא נוסע.  -אל ענן ה' מספיק לא קשור 

חושבים שאפשר לנסוע גם בלי  -אלו המבחנים של 'במדבר' 

, ואז מבינים שהאדם יכול לעשות דברים עצומים 10ארון ה'

אך רק אם הוא קשור אל השי''ת, וכך הוא מגלה  -ומופלאים 

אה, נברא האדם את התפקיד שלשמה נבראה כל הברי

לעשות לה' ית' דירה הכי בתחתוניים, עד  -ונבראו ישראל 

  לקצה המדבר. 

                                                           
8
 יחזקאל, כ', ל"ה. 
9
 שמות מ', ל"ח. 
10
 פרשיית המעפילים, במדבר, סוף פרק י"ד. 

אל ספר וכל לעלות נ רק בסופו של חומש במדבר וממנו,

  אל הגאולה השלמה. -לארץ ישראל  בכניסהדברים ונתחיל 
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לסעודה שניה -  הנקודה היהודית

  חשיבותו של המנין

, שכן 11שם נוסף שניתן לספר במדבר הוא 'חומש הפקודים'

הוא פותח במפקד גדול של כל עם ישראל ומסתיים במפקד 

 -נה שנים לאחר מכן נוסף בפרשת פנחס, שלושים ושמו

  כאשר חונים ישראל מול ירדן ירחו, מתכוננים לכניסה לארץ.

מה  -אני מבקש להעמיק הפעם על חשיבותו של המנין 

מהותו? מהי חשיבותו?. רש"י פותח את ביאורו לחומש 

  -במילים הבאות 

כשיצאו ממצרים . מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה
מנין הנותרים, כשבא . לידעמנאן, וכשנפלו בעגל מנאן 

להשרות שכינתו עליהם מנאם, באחד בניסן הוקם המשכן, 
12.באייר מנאם ובאחד

  

   -בביטוי דומה נקט רש"י בביאורו גם בפתיחת ספר שמות 

להודיע  בחייהן בשמותם, חזר ומנאן במיתתן אע"פ שמנאן
שמוציאן ומכניסן במספר  חבתן שנמשלו לכוכבים

13.ובשמותם
  

אני מבין  שסופרים  -עולות מן הדברים. האחת שתי שאלות 

קבוצת אנשים כאשר לא ניתן לדעת מה מספרם ללא המנין, 

 -ממש כמו כיתת ילדים שיוצאת לטיול והמורה סופר אותם 

לדעת שכולם נמצאים. אבל הקב"ה הרי יודע כל הוא ומדוע 

  הוא נזקק לספור את עמו? 

מתאר חיבה?  מה ראה רש"י לומר שהמנין –השאלה השניה ו

דווקא מנין מתאר פרוצדורה טכנית, ולא חיבה. כולנו זוכרים 

הם לא  -מהשירות הצבאי את הִמְפקדים בהם נצטווינו לעמוד 

היו בדיוק רגעי החיבה הגדולים ביותר... אין זמן באותו רגע 

להביע חיבה או רגשות כלל זהו אמצעי שבו אנו מבקשים 

תו מקום. ממילא אף לדעת כמה נוכחים באותו הרגע באו

הרי הקב"ה  -השאלה הראשונה מתעצמת כעת הרבה יותר 

  יודע כמה נמצאים, ומה צורך יש לו במנין?

  כל יהודי הוא בן של מלך

                                                           
11
 ועוד. סוטה ז', ז ',משנה יומא ז', א 
12
  רש"י במדבר, א', א'. 
13
 רש"י שמות א', א'. 

לא הקב"ה זקוק למנין. אכן, סוג אחד של חיבה  -רעי ואהובי 

הוא שבו אני מתאר לכל ילד עד כמה אני אוהב אותו ואת 

ותך כי עזרת לאחיך, כי אתה גומל 'אני אוהב א -הסיבות לכך 

'אני  -חסדים וכיו"ב', אבל יש גם חיבה אחרת, עמוקה יותר 

רוצה לדעת שכולם פה ואין הבדל בין אחד לרעהו בחיבתי 

ואם אחד חסר פה, ויהיה  -אותם. כולם שווים בחיבתי אותם 

הרי שהאסון עצום  -זה אפילו הילד הכי מעצבן שבכיתה 

  תה שווה'. חיבה שאינה תלויה בדבר.והיציאה לטיול לא הי 

אין הבדל  -החיבה של הקב"ה היא שבנקודה היהודית עמוקה 

בין יהודי ליהודי. בנקודה הזו אין הבדל אם אתה אהרן, נדב או 

אביהוא ואם אתה דתן, אבירם או המקושש עצים ביום 

  השבת! 

את  -אנחנו יכולים לעורר בעצמנו המון דברים טובים וחשובים 

ה ללימוד, את החסדים, את הייחוס המשפחתי, את האהב

אבל יש נקודה אחת, הנקודה היהודית  -ערך התפילה ועוד 

הפנימית, שכאשר היא מתעוררת היא אינסופית ואיתה 

מגלים את הניצחיות, את האינסוף. זו הנקודה שמתגלה 

'אתה יהודי כי אתה יהודי.  - במנין, הנקודה שבאה ואומרת 

   אתה בן של מלך'.

  ילד שנרדם

ברור שהקב"ה יודע את המספרים, לא זו סיבת המנין. הוא 

כדי לעורר את הנקודה  -מונה אותנו מסיבה אחרת לגמרי 

הפנימית הזו בנו, את היידישע פינטעלע, כדי שנדע כמה 

אנחנו חביבים לפניו. אין סוף לחביבות שלנו לפניו ושום דבר 

דווקא  -ר מחדש לא יכול לפגום בה ואותה צריך לדעת לעור 

 -בזמנים קשים. ישראל נפלו בעגל? עכשיו צריך לומר להם 

'חבר'ה, אין פה אחד שאני לא מאמין בו באמונה שלמה 

14שהוא איננו כלול באמירה 'בני בכורי ישראל'.
יתכן שעכשיו  

הוא רדום הילד הזה, שהוא נראה רחוק מאוד, שהנקודה הזו 

פנים גם הוא בן של אבל בפנים ב  -כל כך יֵשנה בו עכשיו 

  מלך'.

נקודה מבחינה גיאומטרית אין לה שטח, אין לה אורך או רוחב. 

היא למעלה מהמקום,  -היא לא תופסת נפח או שטח כלל 

  למעלה מהזמן. 'מתוך חיבתן לפניו חוזר ומונה אותם'.

                                                           
14
 שמות, ד', כ"ב. 
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  אבל יהודי אני!

15המפרשים שואלים
מדוע רש"י אומר שהקב"ה  -על רש"י  

'מתוך חיבתן כל שעה'? הרי במשך כל שנות מונה את ישראל 

  המדבר הוא מנה אותנו ארבע פעמים בסך הכל!

הוא חוזר ומעורר אותם לחיבתו לא בכל שעה  -והתשובה היא 

עגולה אלא בכל סוג של שעה, בכל מציאות שהיא, וזה בכלל 

לא משנה באיזה מצב הם נמצאים; גם כאשר הם שקועים 

צרים, גם כאשר הם באמצע במ"ט שערי טומאה ויוצאים ממ

תהליך, מתרוממים מעט אך נופלים בחטא העגל וגם כאשר 

 -הוא משרה את שכינתו עליהם ובתוכם, בעת חנוכת המשכן 

  בכל המצבים כולם הם ראויים לחיבתו.

זו הנקודה שמתעוררת אצל היהודי כאשר הוא מוסר את  

'אבל יהודי אני!'. בדיוק ברגעים הקשים  -נפשו וזועק 

'נו, לא נורא, אז אחר כך  -שאפשר לחפף פה ושם קצת ולומר 

נעשה תשובה', בדיוק כאשר לפי ההיגיון והשכל אתה לא 

פתאום אתה מגלה שהנקודה היהודית הזו  -בונה עליו כלום 

חיבתן לפניו, ובזה כולנו חנניה מישאל ועזריה. בזה כולנו  היא

  יהודים וזאת חיבתנו לפניו.

  

                                                           
15
 עיין גור אריה על רש"י במדבר א:א 
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לסעודה שלישית - ודילוגו עלי אהבה

גם מי שממש רצה להיות אדיש לא היה יכול להתעלם 

מביקורו של נשיא ארה"ב בישראל השבוע, ובעיקר מהדגלים 

  שנפרסו לכבודו בכל מקום. 

  דגול מרבבה

   -גם קריאת 'שלישי' של פרשת 'במדבר' מלאה דגלים 

ר  ֣ ל ֶאל 'ה֔ ַוְיַדּבֵ ֥ה ְוֶאֽ ר ֹמׁשֶ ן ֵלאֹמֽ יׁש ַעל. ַאֲהרֹ֖ ְג֤לֹו ְבאֹ ִא֣ ֹתת֙ ּדִ
ֶהל ֶגד ָסִב֥יב ְלֹאֽ ָרֵא֑ל ִמּנֶ֕ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֲח֖נּו ּבְ ֽ ם יַ ית ֲאבָֹת֔ ד  ְלֵב֣ מֹוֵע֖

ֲחֽנוּ  ֽ   16.יַ
דגלים  -כך מתוארים דגל מחנה ראובן, דגל מחנה דן וכו' 

נצחית, במדבר סיני. -דגלים, וכך הולכת השיירה, המלכותית

התחושה שיכולה לעלות מכל 'מופע הדגלנות' הזה היא של 

שהו טקסי מדי, מלאכותי מדי, אך חז"ל מסלקים את מ

  את העומק והנצח שיש בדגלים; התחושה הזו ומדגישים

   -כולנו מכירים את הפסוק 

ִנ֙י ֶאל ה ֱהִביַא֙ י ַאֲהָבֽ ִין ְוִדְג֥לֹו ָעַל֖ ית ַהּיָ֔ ֣   17.ּבֵ

'ודגלו עלי  -לא רק לנו יש דגלים אלא גם לקב"ה יש דגל משלו 

אהבה', ועלינו להבין בפסוק מהו דגלו של הקב"ה ואף מהו 

בית היין. לכאורה בבית היין יושבים בפחות רשמיות, בלי 

  ואם כן, מה לבית היין ולדגלים?  -דגלים, בחדרים הפנימיים 

18נראה את לשון חז"ל
 -   

ָבר ַאֵחר,  דֹוׁש ּדָ ְגָלה ַהּקָ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִין, ּבְ ית ַהּיָ ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ
ל ַמְלָאִכים,  רּוְך הּוא ַעל ַהר ִסיַני ָיְרדּו ִעּמֹו כ"ב ְרָבבֹות ׁשֶ ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ְנָאן )תהלים סח, יח( ׁשֶ , 19ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ
ָגִלים,  ָגִלים ּדְ ם ֲעׂשּוִים ּדְ ֱאַמרְוָהיּו ֻכּלָ ּנֶ  )שיר השירים ה, י( ׁשֶ

גּול ֵמְרָבָבה   .ּדָ

כאשר מתארת הרעיה לחברותיה בשיר השירים את אהבתה 

   -האומות -לדֹוד, שואלות אותה החברות

֑ים ַמה ַמה ׁשִ ּנָ ה ּבַ ָפ֖ ֹוד ַהּיָ ְך ִמּד֔ ָ֖כה  ּדֹוֵד֣ ּכָ ֹוד ׁשֶ ְך ִמּד֔ ּדֹוֵד֣
ְעּתָֽנוּ  ּבַ   20ִהׁשְ

   -והיא מתארת להן את דודּה  -מה מיוחד בו, בדוד שלך? 

ה ֖גּול ֵמְרָבָבֽ י ַצ֙ח ְוָא֔דֹום ּדָ   21.ּדֹוִד֥

המילה 'דגול' בעברית המודרנית שלנו היא אדם מוערך, חשוב 

נשיא ארה"ב נחשב לאדם דגול, אבל כאן, המשמעות היא  -

'דגול', לפי חז"ל, הוא מי שמוקף בהרבה  -אחרת לגמרי 

  דגלים;

                                                           
16
 ב'.-במדבר ב', א' 
17
 שיר השירים, ב', ד'. 
18
 במדבר רבה, ב', ב'. 
19
 שנאן אלו המלאכים. 
20
 שיר השירים ה', ט'. 
21
 שם, י'. 

ָראּו אֹותָ  יָון ׁשֶ ָגִלים, ּכֵ ָגִלים ּדְ ֵהם ֲעׂשּוִים ּדְ ָרֵאל ׁשֶ ן ִיׂשְ
ים  ְך ָאנּו ַנֲעׂשִ ים ִלְדָגִלים, ָאְמרּו ַאְלַואי ּכָ ִהְתִחילּו ִמְתַאּוִ
ִין, ֶזה ִסיַני  ית ַהּיָ מֹוָתן, ְלָכְך ֶנֱאַמר: ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ ָגִלים ּכְ ּדְ

ִין ּיַ ָלה ּבַ ְמׁשְ ּנִ ָנה ּבֹו ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּתְ ּנִ ָאַמר ָלֶהם  ... )משלי ט, ה(  ׁשֶ
יֶכם  ָגִלים, ַחּיֵ יֶתם ַלֲעׂשֹות ּדְ ְתַאּוִ רּוְך הּוא ַמה ּנִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֲאלֹוֵתיֶכם א ִמׁשְ ֲאִני ְמַמּלֵ ל  )תהלים כ, ו( ׁשֶ א ה' ּכָ ְיַמּלֵ
ֲאלֹוֶתיךָ    .ִמׁשְ

   -זוכרים מהן משאלותינו? לדגול בשם ה' 

ה ָנ֤ ךָ  ְנַרּנְ ּוָעֶת֗ יׁש֤ ֘ ֽם ּבִ ֽםּוְבׁשֵ ֽםּוְבׁשֵ ֽםּוְבׁשֵ ל    ּוְבׁשֵ לֱאלֵֹה֥ינּו ִנְדּגֹ֑ לֱאלֵֹה֥ינּו ִנְדּגֹ֑ לֱאלֵֹה֥ינּו ִנְדּגֹ֑ א ה֗֝ , ֱאלֵֹה֥ינּו ִנְדּגֹ֑ ֥ ל ׇכּ  'ְיַמּלֵ
ֲאלֹותֶֽךָ  ים... ִמׁשְ ה ַבּסּוִס֑ ּלֶ ֶרֶכב ְוֵא֣ ה ָב֭ ּלֶ ְחנוּ  ֵא֣ ם ַוֲאַנ֓ ׁשֵ  'ה֖  ּבְ

יר ֽ ינּו ַנְזּכִ   22.ֱאֹלֵה֣

ה  ָרֵאל ְוָאַמר ְלמׁשֶ רּוְך הּוא אֹוָתם ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ד הֹוִדיַע ַהּקָ ִמּיָ
ה אֹוָתם ְתַאּווּ  ֵלְך ֲעׂשֵ ּנִ מֹו ׁשֶ ָגִלים ּכְ   23.ּדְ

  תאווה לדגלה

איזה מדרש מופלא הוא זה אפילו עוד לפני שנכנסים אליו 

ונראה את פירושו בכל זאת לעומקו, אבל בואו נעמיק 

   - 24המופלא של השפת אמת

וז"ש במד' שנתאוו בני ישראל להיות להם דגלים כמו  ...
למלאכים. יש לבאר הענין כי המלאכים הם מנהיגים את 
הברואים בבחי' הטבע כענין שאמרו אין לך עשב שאין לו 
מזל ברקיע כו'. אכן כ' רבות עשית כו' נפלאותיך 
ומחשבותיך אלינו. פי' כי סדר המעשים בטבע הוא בחי' 

גדולה זו מעשה בראשית. אבל סדר  הגדולה כמ"ש בגמ'
הנפלאות הנהגה זו מסורה לבנ"י. והנה ביצ"מ נעשה 
לבנ"י נסים לפי שעה כמ"ש בחפזון יצאת. אבל בנ"י 
נתאוו להיות להם הסדר מיוחד בנפלאות להמשיך כל 

  :המעשים אחר זה הסדר העליון וזה ענין הדגלים. ודו"ק

, לדבר כל כך מהי התאווה הזו של ישראל לדגלים -נסביר 

חיצוני ומלאכותי? הרי גם הטקס הגדול ביותר מסתיים תוך 

  כמה שעות, אז איזה רושם יש כאן אם זה כל כך וחולף?

המלאכים עם הדגלים הם אלו שהקב"ה מינה ומסר להם את 

'אין לך עשב ועשב  -הליכות הטבע כולן, שהרי ידוע כי 

למעלה שצומח כאן למטה אם אין לו מלאך הממונה עליו מ

לשרי  -כביכול  -. כל הטבע בעצם מסור 25ואומר לו גדל'

אומות העולם, למלאכים הממונים, אך על אף זאת לישראל 

נמסרו ההליכות שלמעלה מדרך הטבע. 'רבות עשית אתה ה' 

26אבל 'נפלאותיך ומחשבותיך אלינו'. -אלקי', נאמר על הטבע 
  

                                                           
22
 ח'.-תהילים כ', ו' 
23
 שם במדרש. 
24
 .'במדרש והי' מספר בני ישראל כושפת אמת, במדבר, תרמ"ז, ד"ה  
25
 ו'.בראשית רבה, י',  
26
 תהילים מ', ו'. 
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נו, אז למה ישראל מתאווים למדרגת המלאכים? הרי לפי מה 

  שהסברנו הם נמצאים במדרגה שמעליהם! 

  שורש הנשמה -דגל 

ישראל נתאוו לידע את שורש נשמתם, את מקום  -זה מדהים 

יודע את שורש מהם תיקונם, כמו מלאכי השרת שכל אחד 

שליחותו ותפקידו. מלאך הוא שליח שלא מתבלבל אף פעם 

חותו כי יש לו רק שליחות אחת בכל פעם, ולעומת זאת, בשלי 

יש כל כך הרבה כוחות ולכן כמה וכמה שליחויות  -לאדם  -לנו 

לידע את שורש נשמתם ולמלא  -בו זמנית, ולזה נתאוו ישראל 

את שליחותם בשורשה, ואז יהיה סדר שלמעלה מן הטבע 

   -ותבוא הגאולה לעולם. ממשיך השפת אמת ואומר 

מפי אא"ז ז"ל בשם הזוה"ק בפ' שמות כי יש שמעתי 
לכל איש ישראל אות מיוחד בתורה כמ"ש ס' רבוא 

נפשות בישראל כו'. וכל התורה  בואר' אותיות בתורה וס
כל הנקרא בשמי ולכבודי  תיבשמותיו של הקב"ה. וע"ז כ

כו' שבנ"י נקראו בשמו ית' ולכן מוטל עלינו להרבות 
ר שמות שהוכן כל אחד כבודו ית'. וזהו הפקידה במספ

מישראל על משמרתו להתדבק בשורש השייך לו. ולכן 
אח"ז הדגלים כמ"ש במדרש שנתאוו לדגלים כמלאכי 
השרת. פי' המלאך אין בו שום דבר נפרד וכולו מורה על 
שליחותו וכבוד קונו. כמו כן בנ"י כיון שהכירו כ"א 

  27'.מעמדו נתאוו לדגלים שיהיו מצוינים לשמו ית
יש לו אות  -באותות' איש על דגלו ' -כל אחד מישראל לכן, 

אותיות של אהבה, 'דגלו עלי אהבה'  -בתורה שמיוחדת רק לו 

יתחבר אליה הוא יכיר בשורשו, ועל ידי התורה, הוא וכאשר  -

יכולים להיות אנו שמותיו של הקב"ה, אותיות, היינו שכולה 

  נו נגדול'.להי -'ובשם א -גדולים כמלאכי השרת, וזה הפירוש 

  

  

  

  האהבה של הקב"ה -הפאדיחות שלנו 

אבל בואו נמשיך עוד שלב. חז"ל אומרים  איזה פירוש מופלא,

   -על הפסוק הזה 

 28.ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה - ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה
  

והם מסבירים שגם מי שלא יודע ללכת לפי הסדר חס וחלילה, 

וקורא לקב"ה חס ושלום 'אויב' את המילים ואף מי שמשבש 

   -במקום 'אוהב' 

: אמר ר' אחא'. ודגלו עלי אהבה' אמר הקדוש ברוך הוא
, ואייבת - איבה, כגון: ואהבת -עם הארץ שקורא לאהבה 

  29'.ודילוגו עלי אהבה: 'אמר הקדוש ברוך הוא

                                                           
27
 .'במדרש נרננה כו' ובשם אלקינו נדגול כושפת אמת, תרל"ו, ד"ה  
28
 במדבר רבה, ב', ג'. 
29
 שיה"ש רבה. 

הפשט הפשוט שתמיד אנחנו מבינים כאן הוא שהקב"ה מבין 

ומקבל גם את הפאשלות, את הפאדיחות שלנו, אבל בואו 

   -נראה איך הבין זאת בעומק השפת אמת 

וכמו שהמלאכים יש לכל אחד שורש מיוחד לעשות רצון 
חלק  שראליי הקב"ה בשליחותו. כן יש לכל אחד מבנ

שיו לגמרי ומועטין מיוחד בתורה ויש מי שמתקן כל מע
ע"י  ל כל זאת,. אך גם מי שאינו כן עההם בני עלי

יכולין  לי תשובההתשוקה והרצון בחילא סגי כמו בע
נאמר איש על מחנהו כו'  הזל גתן. ועלקפוץ למעלה ממדר

  30...גות הנ"להם ב' מדר על דגלו
היודעים את מחניהם ואלו אלו  -אלו הן שתי המדרגות 

 -ים. המדרגה האחת היא של הצדיקים המתאווים לכך ומדלג 

אלו היודעים היטב את מחניהם, 'איש על מחנהו', והמדרגה 

אלו שלא יודעים אבל רוצים לדלג  -השניה היא 'איש על דגלו' 

 - , לשליחות שבם, לאות המיוחדת להם כדי להגיע לשורש 

  ממש כמו המלאכים.

   

                                                           
30
 '.במדרש הביאני אל בית היין כושפת אמת תרל"ט, ד"ה ' 
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לסעודת מלווה מלכה -להיוולד מחדש בירושלים 

  כאילו ילדֹו

   -'רביעי' של פרשת במדבר פותח במילים הבאות 

ר ֧ ּבֶ ֗יֹום ּדִ ֑ה ּבְ ן ּוֹמׁשֶ ֲהֹר֖ ת ַאֽ ֹוְלדֹ֥ ה ּתֽ ּלֶ ֖ה  ֶאת 'ה֛  ְוֵא֛ ַה֥ר ֹמׁשֶ ּבְ
י ֵני. ִסיָנֽ ֽ ֥מֹות ּבְ ה ׁשְ ּלֶ ר  ְוֵא֛ ֖ ֲאִבי֕הּוא ֶאְלָעזָ ב ַוֽ ר ָנָד֑ ֹכ֣ ן ַהּבְ ַאֲהֹר֖

ר יָתָמֽ   31.ְוִאֽ
רש"י מרגיש מיד בקושי העולה מהזכרת שמו של משה 

בפסוק אחרי המילה 'תולדות' בעוד שבניו אינם נזכרים אלא 

   -בני אהרן בלבד ולכן הוא קובע עקרון חשוב 

 ,ואינו מזכיר אלא בני אהרן. ולדת אהרן ומשהואלה ת
ונקראו תולדות משה לפי שלמדן תורה, מלמד שכל 
המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו 

  32.ילדו

ראשית נעיר כי רש"י אמנם יכול היה לסיים את דבריו ללא 

המשפט האחרון אבל בחר להוסיף אותו כדי שנבוא גם אנו 

לא רק  -רלוונטיים אלינו ה שהדברים מכך לכלל מעשה ונרא

לימדם תורה, כאשר  'תולדותיו'נקראו בני אהרן  אצל משה

אפילו אנחנו יכולים  -המלמד את בן חברו תורה'  כלאלא '

  'מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו'. -להיות בבחינת משה 

   -אמנם, רש"י מוסיף ומבאר את המשך הפסוק 

מדן שלִ , תולדות שלונעשו אלו ה. ביום דבר ה' את משה
  33.מה שלמד מפי הגבורה

מה הקשר בין מעמד הר  -חלק זה בפירושו של רש"י תמוה 

סיני, הזמן בו קיבל משה את התורה, לבין נדב ואביהוא? הרי 

משה לימד אותם תורה גם לפני וגם אחרי מעמד הר סיני? 

מה החשיבות לציין את היום המדויק שדווקא ממנו נחשבים 

לתולדותיו של משה? למה זה קשור לזמן הלימוד בני אהרן 

  ולא רק לעצם הלימוד?

  לימוד שהופך אותך לאדם חדש

נדמה כי מה שרש"י בא להדגיש כאן הוא שהלימוד היה 'מפי 

הגבורה'. אכן לפני מעמד הר סיני למדו נדב ואביהוא תורה 

אצל משה, כמו אלעזר ואיתמר ועוד רבים מעם ישראל, אבל 

סיני, לפני שפגשנו את הקב"ה מדבר אתנו  מעמד הרלפני 

התורה  - מתן תורה'מפי הגבורה', לפני העוצמה של מעמד 

שנלמדה בעולם לא הפכה אדם אחר לתולדות שלך. המושג 

הזה של 'כאילו ילדו' צריך היה את העוצמה שקיבלנו במעמד 

הר סיני כדי שהוא יוכל לעבור הלאה ולהפוך את השומע 

                                                           
31
 ב'.-במדבר ג', א' 
32
 שם, רש"י. 
33
 שם. 

אל הילד שלך  -כבד אמנם אך פסיבי אותך משומע יקר ונ

  ממש. 

משה ומה שקיבל משה בהר סיני איש לא  איננואנחנו אכן, 

  -ראה. הוא היה שם 

א  'ה֗  ִעם ִים ֹל֣ ל ּוַמ֖ א ָאַכ֔ ֶחם ֹל֣ ְיָלה ֶל֚ ים ַל֔ ִע֣ ים יֹו֙ם ְוַאְרּבָ ִע֥ ַאְרּבָ
תָ֑ה   34...ׁשָ

ולכן מדגיש רש"י שיכולנו לחשוב שלנו אין קשר לתורה 

'כאילו ילדו', שלקבל תורה -אה של להפוך מישהו להנפל

, לאישיות שנולדת מחדשממישהו יכול להפוך את המקבל 

המלמד את בן כל ' -ולכן הוא מדגיש  -לקשר בין אבות ובנים 

  חברו תורה כאילו ילדו'.

  כל בוקר להיוולד מחדש

בני אהרן 'נעשו אלו התולדות שלו'  - נשים לב ונדייק ברש"י 

אנחנו עברנו תהליך, שבכל יום ויום אני חי את , אבל ממש

ילדֹו',  כאילו' -מעמד הר סיני באמת וכשאני מעביר אותו אני 

אני מוליד ילדים, יצירות חדשות בעולם, וכשאני פוגש את 

הוא מוליד  -הרב שלי שקיבל ומקבל את התורה ממש כבחורב 

  אותי.

מה שקרה להיוולד זה להיות ממש כמו תינוק שנולד, כמו גר. 

בהר סיני הוא שנולדנו מחדש, כי אז ירד ה' אל ההר 'ומשה 

, וכביכול האלוקות ירדה לעולם ונוצר 35להים'-עלה אל הא

הריון מחודש. בתוך העולם החדש הזה של אחרי מעמד הר 

36סיני, של אחרי 'היום הזה נהית לעם'
אפשר להיוולד כל  - 

וער באש, בוקר מחדש. בעולם הזה, אחרי שראינו את ההר ב

  אנו מבינים שאפשר להיות בכל יום תינוק שנולד מחדש.

בשבועות אנו קוראים כידוע את מגילת רות. רות היא הגיורת 

 -שבאה ומלמדת אותנו שהכל הפיך והכל יכול להיוולד מחדש 

   -'לא נעמי, הטיעונים שלך 

ֽעֹוד ... ֽים ַהֽ י ְוָה֥יּו ָלֶכ֖ם ַלֲאָנׁשִ ֵמַע֔ ֽ י ָבִני֙ם ּבְ ן... ִל֤ ְרָנה  ֲהָלֵה֣ ּבֵ֗ ׂשַ ּתְ
ָנה לּו ֲהָלֵה֙ן ּתֵָֽעֵג֔ ֔ ֣ר ִיְגּדָ ד ֲאׁשֶ   37...ַע֚

הם אינם טיעונים אמיתיים, זה הכל שיקולים שנובעים מכך 

  שלא מאמינים באמת שאפשר להיוולד מחדש'.

קוראים בחג אנו שהפרשה שלכך האם שמנו לב פעם 

הגר שנולד מחדש, והמגילה  -השבועות היא פרשת יתרו 

  שנולדה מחדש והתגיירה?  -שקוראים בחג היא רות 

                                                           
34
 שמות, לד, כ"ח. 
35
  שמות, י"ט, ג'. 'תחתונים עלו אל העליונים ועליונים ירדו אל התחתונים'  

 (ע"פ שמו"ר, י"ב, ג').     
36
 דברים כ"ז, ט'. 
37
 י"ג.-רות, א', י"א 
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  בן זוגה של ירושלים

יום ירושלים תמיד חל באותו יום בשבוע שיחול אחריו חג 

הייחודית  של ירושלִים הוא בעל סיומת זוגית השבועות. שמּה

כי כאן למטה  -, כמו מכנסִים, ידִים, מספרִים לשפה העברית

למעלה, ולכן  , נמצאתעוד אחת, הזוג שלהיש ירושֵלם אחת ו

אם אשכח לרגע שיש עוד חצי, בן  - ''אם אשכחך ירושלים

זוגה שנקרא 'ירושלים של מעלה', שיורדת בתוך הירושלים 

 - של מטה ויחד הן מאפשרות לעולם כולו להיוולד מחדש 

. לכאן, לבית ה' בירושלים יבואו כל העמים 38יני''תשכח ימ

  -כל בוקר להיוולד מחדש שאפשר בקרוב כדי ללמוד 

ים ֶאל ר ק ַוֲהִביאֹוִת֞ יַׇה֣ ים֙  ְדׁשִ֗ ְחּתִ ּמַ ית ְוׂשִ ֵב֣ י ּבְ ִת֔ ִפּלָ ם עֹוֹלֵתיהֶ֧  ּתְ
ל ם ְלָר֖צֹון ַעֽ ית ְוִזְבֵחיֶה֛ י ּבֵ י ֵביִת֔ ֣ י ּכִ ִח֑ ה  ִמְזּבְ ֥ ִפּלָ א ְלכּתְ ֵר֖ ל ִׇיּקָ

ים ֽ   39.ָהַעּמִ

  ממשבקרוב להיוולד מחדש 

ה וחי כאן לפני חמישים שנה בעת שחרור העיר זוכר מי שזכ

איך אפשר  -הוא הרגיש ביום הזה את ההרגשה הברורה ש

להיוולד מחדש. חג השבועות הראשון שאחרי שחרור ממש 

ירושלים, כשנכנסו יחד עם כל גדולי ישראל אל הכותל 

  היה חג שבועות בו למדנו 'כאילו היום ילדו'. המערבי, 

שתחוברנה ירושלים של מטה מחדש, שנזכה להיוולד יהי רצון 

עם ירושלים של מעלה ונלמד תורה, תורתו של משיח, בחג 

השבועות הזה הבא עלינו לטובה, בבית המקדש בירושלים 

 עיר הקודש, תבנה ותכונן במהרה בימינו, אמן.

  

                                                           
38
  יד ימין היא חצי מזוג הידיים. תהילים קל"ז, ה'. 
39
 ישעיהו, נ"ו, ז'. 
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