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 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

 לסעודה ראשונה -  'חייך, שלך גדולה משלהם'

 האם באמת נסמכה 'בהעלותך' ל'נשיאים'?

מפרשים נוספים בתחילת הפרשה של רש"י ו הם שלדברי

 -ידועים מוכרים ו

לפי  ?למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים

שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא 

 - היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה

 1.חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות

אכן שמונים ושמונה פסוקים  -השאלה שלנו הפעם פשוטה 

הוקדשו לקרבנות הנשיאים, אבל לאחריהם הופיע עוד פסוק, 

אחרון בפרשת נשא ואליו סמוכה פרשת בהעלותך ולא והוא ה

  -לקרבנות הנשיאים 

ה ֶאל א ֹמש ֶֶׁ֜ ע ֶאת ּוְבֹבֹ֨ ַמֹ֨ ש ְ ר ִאּתֹוֹ֒ ַוּיִ ֹ֣ ֶהל מֹוֵעד֘ ְלַדּבֵ ר  ֹאֹ֣ ֹ֣ ּבֵ ֹול ִמּדַ ַהּקֶׁ֜

֙ר ַעל ֶרת֙ ֲאש ֶ ּפֹֹ֨ ל ַהּכַ יו ֵמַעַ֤ ֻרִבִ֑ים  ֵאל ָ֗ י ַהּכְ ֵנֹ֣ ֵּ֖ין ש ְ ת ִמּבֵ ֵעֻדֻ֔ ָֽ ן ה  ֲאֹרֹ֣

ֵּ֖ר  יוַוְיַדּבֵ ָֽ  2.ֵאל 
הפסוק הזה עוסק בדבר אחר לגמרי ואולי באמת צריך לשאול 

הוא החותם את פרשת  -מה עניינו דווקא כאן, אך מכל מקום 

שמיעת הקול מבין שני הכרובים  -נשא, ואליו ואל האמור בו 

 נסמכה פרשת בהעלותך! -מעל הכפורת על ידי משה 

ש"י לנו תפיסת עולם שלמה שרותחדש השאלה הזו תאיר 

 רוצה לומר לנו ובעצם נמצאת בפסוקים.

 בזכות ישראל -התוועדות משה והקב"ה 

הנשיאים הקריבו את קרבנותיהם במשך שנים עשר ימים, 

מר"ח ניסן ועד לי"ב בחודש, ואילו הקול ששמע משה היה 

לאחר ולא  -ִמדֵבר אליו בכל יום ויום החל מראש חודש ניסן 

כפסוק  הוא מופיע כאןמדוע  שנים עשר הנשיאים, ואם כן

תשובה ? ההחותם ולא בתחילת פרשת קרבנות הנשיאים

 תסביר לנו אף את רש"י. לשאלה זו

                                                           
 רש"י, במדבר, ח', ב'. 1
 במדבר, ז', פ"ט. 2

דבר לנו והוא רוצה לומר  ,אכן הפסוק הזה בא שלא במקומו

הקב"ה נועד עם משה רבנו מבין שני הכרובים כאשר  -אדיר 

 . זהו אותו קולעצמו אף אחד לא שמע את הקול למעט משה

נשמע מסיני לשישים ריבוא ישראל וכעת הוא היה ש עצום

ִמדֵבר בינו לבין עצמו, ובבוא משה אל אהל מועד הוא היה 

לא בזכותו שלו שמע משה את אבל  -נשמע למשה בלבד 

את ולשאת שידעו לקחת  הקול אלא בזכותם של כל ישראל

המשכן על שש עגלות צב ולהרים את הקדושה בעזרתן 

עשר הנשיאים מובא הדבר הזה -שניםבעולם. רק לאחר סיפור 

שבטי שכל זה קורה בזכות כל אחד ואחת שב כדי שנפנים

ישראל. כך אף הסביר לנו רש"י בפתיחת ספר ויקרא, על 

רהמילים ' ד ֵלאמ ֹֽ ֶהל מֹוֵעֵ֖ יו ֵמא ֹ֥ ר ֙ה ֵאל ָ֔   -' ַוְיַדֵבֵּ֤

 3...בשבילכם הוא נדבר עמי

ת המיוחדת לכן גם כאן מופיע פסוק זה, המתאר את ההתוועדו

 בין משה לקב"ה.

 על מה באמת חלשה דעתו של אהרן?

אתם באמת חושבים שאהרן  -בו פתחנו בואו נחזור לרש"י 

חלשה דעתו כי הוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו? כי הוא 

כל הרי מי הקריב את  -ושבטו לא קיבלו 'תפקיד בהצגה'? 

קרבנותיהם של הנשיאים אם לא אהרן והכהנים?! ומהם 

 נרות? זה לא רציני... -ניחומים' שלכאורה מוצעים לו 'ה

איך הקב"ה מתוועד עם ישראל.  -את אהרן מעניין רק דבר אחד 

בפסוק מופיע שהקב"ה היה מדבר אל משה בלבד ולא אל 

אהרן לא שמע את הקול, ולכן הוא חשב  מדבר אליו'.' -אהרן 

שבתפקיד הגדול של גילוי שם ה' בעולם, של להמשיך את 

החיים, באהל מועד שהולך אתנו תוך קול שהיה בהר סיני אל ה

לכל מקום, לכל ישראל היה תפקיד לתת למשה כח ואילו הוא 

אין לו תפקיד בזה, ולכן חלשה דעתו. על זה בא אליו  -עצמו 

'חייך, הקול הזה ִמדבר בינו לבין עצמו תמיד.  -משה ואומר לו 

 רש"י, ויקרא, א', א', ד"ה 'לאמר'. 3

 חתשע" בהעלותךפרשת  
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שמע תמיד בתוך באופן פנימי, מכוחם של ישראל הקול הזה נ

המשה שבכל אחד ואחת מאתנו, אבל מי ידליק את הנשמה? 

מי ייטיב את הנרות? מי ידליק את המנורה כדי שהקול הזה 

'חייך, שלך גדולה משלהם'.  -ישמע גם בפועל ולא רק בפנים? 

הם נותנים למשכן להיות נישא וללכת איתו ולקיים 'ושכנתי 

ת הפוטנציאל לשמוע בתוכם', וכל אחד מישראל יש בתוכו א

זה  אבל מי ידליק אותו? -את הקול הגדול שנשמע בהר סיני 

שמוריד את התורה מלמעלה למטה, זהו  -משה  -לא תפקידי 

אהרן מקרב הבריות, שושבינא דמטרוניתא,  -תפקידך אתה 

שושבינם של כנסת ישראל, שמרומם מלמטה ומדליק ומיטיב 

 כדי שהנשמה אכן תופיע.

 

                                                           
 י"ב.אבות, א',  4

 הנשמהלהדליק את 

 'בהעלותך את הנרות'.  -'חייך שלך גדולה משלהם' 

יש משה רבנו בעולם, יש  -על התפקיד הזה יאמר הלל הזקן 

אבל כל אחד מאיתנו, כל אבא, אמא,  ,גם אברהם, יצחק ויעקב

  -ילד או אח, צריך לזכור 

ל ַאֲהֹרן יו ש ֶ ְלִמיד   4...ֱהֵוי ִמּתַ

ק כאשר נלמד את משה יגרום לכל זה להופיע בתוכנו אך ר

נדליק את הנשמה כדי שהקול הפנימי הזה  -מידותיו של אהרן 

 גם ישמע. 
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 לסעודה שניה - 'מתוך בני ישראל'

 להודיע חיבתן של ישראל

פסוק מיוחד מופיע בקריאת שני של הפרשה, פסוק ייחודי 
 -בכל התורה כולה  שאין כמוהו

ה ֶאת נ ֹ֨ ֶאּתְ ָֽ ֵאלֹ֒  ו  ר  י ִיש ְ ֵנֹ֣ יו ִמּתֹוְך֘ ּבְ נ ָ֗ ן ּוְלב  ֲהֹרֹ֣ ים ְלַאָֽ ם ְנֻתִנֹ֣ ֶׁ֜ ַהְלִוּיִ
ד ֶאת ֲעֹבֹ֞ י ַלָֽ ֵנָֽ ת ּבְ ר ַעל ֲעֹבַדַ֤ ֵּ֖ ד ּוְלַכּפֵ ֶהל מֹוֵעֻ֔ ֹאֹ֣ ֵאל֙ ּבְ ר  י  ִיש ְ ֵנֹ֣ ּבְ

ֶגף בְּ  ֵאל֙ ֶנֻ֔ ר  י ִיש ְ ְבֵנַ֤ ה ּבִ ְהֶיֶׁ֜ ָֽ א יִ ֵאִ֑ל ְוֹלֹ֨ ר  יִיש ְ ֵנָֽ ת ּבְ ש ֶ ֵאֵּ֖ל ֶאל ֶגֶ֥ ר   ִיש ְ
ֶדש    5.ַהּקָֹֽ

 -רש"י מעיר במקום הערה יפה ונכונה מאד 

להודיע חבתן , חמשה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה
שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה, 

 6.וכך ראיתי בב"ר

למה זה מופיע דווקא בפרשה הזו?  -והשאלה העולה היא 
ה'שפת אמת' מגור זיע"א מביא בשם סבו, החידושי הרי"מ, 

  -הסבר מופלא 

 ' פעמיםבשם אא"ז ז"ל על מ"ש רש"י שנזכרו בנ"י ה
בפסוק שחביבין כחמשה חומשי תורה. ולמה דוקא בפרשה 

ור רק לפי שנבחרו הלוים לא יחלש דעתן של בנ"י בעב ?זו
 7...זה כי חביבין הם

הלוים הרי נבחרו במקום בכורי ישראל ולכן כדי שלא תיחלש 
מזכיר  -דעתן של ישראל ויחשבו כאילו הקב"ה דוחה אותם 

 הפסוק את חביבותם של ישראל לפניו;

שבחירת הלוים הוא מכח  'מתוך בני ישראל'והאמת דכתיב 
הם  כללות בנ"י. וזה שנבדלו הלוים אינו מטעם שנפרשים

מן הציבור רק אדרבא כפי מה שאדם בטל אל הציבור 
הקב"ה בוחר בו. ולפי שהלוים הן היותר מתבטלין לכלל 

  ..ישראל לכן נבחרו והוא פרט הצריך לכלל.

'ואתנה את הלוים לאהרן ולבניו  -כך מפורש בפסוק בו פתחנו 
מתוך בני ישראל..'. 'מתוך בני ישראל' פירושו כל מה שהם  -

כל מה שהם מיוחדים, זה מפני שהם באים מתוך נבחרים, 
 הציבור ובטלים כלפי עם ישראל.

 מכוחנו אתם קדושים

הקדמה זו היא חשובה בהסתכלות על מכלול הפרשה. 
הפרשה מדברת על ִהלקחם של הלווים על ידי משה והמעמד 

זמנית אדיר אך גם נורא. הלווים מכבסים את בגדיהם, -הוא בו
מעבירים תער על בשרם, מטהרים אותם, הם מביאים פר בר 

  -בקר לחטאת ועולה, ורש"י מסביר לאורך כל הדרך 

והיא , פרה על הבכורות שעבדו עבודת אליליםלפי שנתנו כ
קרויה זבחי מתים, והמצורע קרוי מת, הזקיקם תגלחת 

, ואומר אני, שהוראת שעה היתה.. .ופר שני.... כמצורעים
 8.ששעיר היה להם להביא לחטאת עבודת אלילים

                                                           
 במדבר ח', י"ט. 5
 שם רש"י. 6
 שפת אמת, בהעלותך, תרל"ו. 7
 ח'.-רש"י במדבר, שם, ז' 8
 שפת אמת שם. 9

'הו!  -כמה קל היה אפשר להמיר את האירוע ולומר בציניות 
באה  לכןהנה נבחר שבט האליטות של הלווים והכהנים', 

משה יעמיד את הלווים, אהרן יניף אותם  -הפרשה ואומרת 
  -וישראל יסמכו את ידיהם עליהם 

שמסרו כל כחם  -' וסמכו בני ישראל ידיהם על הלוים'לכן 
 9.להלוים כנ"ל

זה לא רק שישראל נותנים ללוים רשות, אלא כפי שרב מסמיך 
 'מכוחנו אתם קדושים'.  -את תלמידו, כאומרים 

 מקור הקודש הוא ישראל

 -רק לאחר מכן יבואו הלווים אל אהל מועד ואז יאמר הקב"ה 

ח ֶאת ֵּ֖ ֶאּקַ ָֽ ל ו  ֶַ֥חת ּכ  ם ּתַ ִ֑ ל ַהְלִוּיִ ֵאָֽ ר  י ִיש ְ ְבֵנֶ֥ ֹור ּבִ כֵּ֖  10.ּבְ
י, שאין לו חלק ונחלה וכל כולו ביטול אל כל דווקא שבט לו

ישראל, בו בוחר הקב"ה כדי לכפר על בני ישראל. כי מה יכול 
רק מה שיגלה לבני ישראל שבעצם,  -לכפר על בני ישראל? 

 בפנים בפנים, כל מקור הקודש, מקור הכל, הוא רק מאיתנו. 

ולמה דווקא פה בפרשה הזו? כי דווקא ברגע שנדמה לנו שהכל 
  -אבוד, אחרי חטא העגל, כאשר אומר הקב"ה למשה 

ה ֶאת ם ְוֶאְמֶחֹ֣ ִמיֵדֻ֔ ֙י ְוַאש ְ ּנִ ֙ ֶרף ִמּמֶ ֙ה  ֶהַ֤ ֱעש ֶ ִים ְוֶאָֽ ִ֑ מ  ֵַּ֖חת ַהש ּ  ם ִמּתַ מ ֻ֔ ש ְ
ֹוְתך ֻ֔ ְלגֹוי ּנוּ  אָֽ ָֽ ב ִמּמֶ ֵּ֖ ר  ּום ו  צֶ֥  11.ע 

אנחנו כולנו זקוקים  -באים בני שבטו של משה, ומכריזים 
 רק 'מתוך בני ישראל'. -ו לווים לכוחכם, בני ישראל. אנ

 מתוך העדה' -'ויקם 

יום יבוא בהמשך הספר ונראה את פנחס, נכדו של אהרן, ברגע 
הקשה שבו צריך הכהן ליקוב את הדין עם סכין, עם רומח, 
ולקבוע את הרגע בו הוא הורג את זמרי בן סלוא, ואף שם יופיע 

  -אותו ביטוי המופיע אצלנו 

ְרא  ןַוּיַָ֗ ֙ס ּבֶ יְנח  ָֽ ן ּפִ ָֽ ר ּבֶ ז ֻ֔ ה ֶאְלע  ֻ֔ ֵעד  ָֽ ֹוְך ה  ֙ם ִמּתֹ֣ ק  ן ַהּכֵֹהִ֑ן ַוּי ֹ֨  12...ַאֲהֹרֵּ֖
ן ס ּבֶ יְנח ֹ֨ ָֽ ן ּפִ ר ּבֶ ז ֶׁ֜ ַ֤יב ֶאת ֶאְלע  ן ֵהש ִ ן ַהּכֵֹהָ֗ ֲהֹרֹ֣ י ַאָֽ ֵנָֽ ל ּבְ ִת֙י ֵמַעֹ֣  ֲחמ 

ֹו ֶאת ַקְנאֶ֥ ל ּבְ ֵאֻ֔ ר  ִ֑ם ִיש ְ תֹוכ  ֵּ֖י ּבְ תִ  13...ִקְנא 
 ראללהדליק את הנשמה של עם יש

הקב"ה בוחר בו כי הוא מגלה שכל  -רק מי שבטל אל הציבור 
 מה שנראה מבחוץ אמנם קשה, אבל הוא רק חטא חולף.

חמש פעמים בפסוק אחד מונה הכתוב את בני ישראל דווקא 
'אתה, אהרן ושבטך הלווים,  -כי  בפרשתנו ששמה בהעלותך,

להדליק את הנרות, את הנשמה, את  -יש לכם תפקיד מיוחד 
הם בני ישראל, כדי שתהא השלהבת הרי  -הנרות של הקב"ה 

 שבהם עולה מאליה'.

 במדבר, שם, י"ח. 10
 דברי םט', י"ד. 11
 במדבר כ"ה, ז', 12
 שם, י"א. 13
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 שלישיתלסעודה  - 'למה ִנָגרע'

 שם קוד

יב ֶאת ... י ַהְקִרֶׁ֜ ֹ֨ ע ְלִבְלּתִ ַרָ֗ ה ִנּג  ּמ  ֹ֣ ן ה֙  ל  ַ֤ ְרּבַ י  'ק  ֵנֶ֥ ֹוְך ּבְ תֵּ֖ ֹו ּבְ ֲעדֻ֔ ֹמֹ֣ ּבְ

ל ֵאָֽ ר   14.ִיש ְ

פרשת פסח  -'למה נגרע' הוא שם הקוד של קריאת 'שלישי' 

  -שני ופסחי ישראל במדבר. הפרשה פותחת בכותרת גדולה 

ר הֹ֣  ֹ֣ ר ֶאל 'ַוְיַדּבֵ ֹ֣ה ְבִמְדּבַ ֶרץ  ֹמש ֶ ם ֵמֶאֶ֧ ית ְלֵצאת ֹ֨ ִנֶׁ֜ ֵ ה ַהש ּ נ ֹ֨ ש ּ  י ּבַ יַנִ֠ ִסִ֠

ִים  רִמְצַרַ֛ ֹון ֵלאֹמָֽ ִראש ֵּ֖ ָֽ ֶדש  ה  ֹחֶ֥  15.ּבַ

  -ורש"י ישר שם לב לתאריך ואומר 

ולמה לא פתח ... פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר

שכל ( פסחים ו: ספרי סד) בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל

אלא פסח  ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו

 16.זה בלבד

ה לפתוח בה את הפרשה הזו היתה מבחינת התאריך ראוי

הספר, שכן היא נאמרה חודש לפני תחילת פרשת 'במדבר', 

אך מכיון שהיא מדברת על גנותם של ישראל, הוחלט שלא 

הגנות היא שהיה זה  -לפתוח בה. ומה היא גנותם של ישראל? 

הפסח היחיד שהביאו ישראל בכל ארבעים שנות נדודיהם 

 במדבר. 

 מהי גנותן של ישראל?

זה שלא הקריבו אלא  -וצריכים הבנה דבריו של רש"י מוזרים 

פסח אחד במדבר, היה בגלל שהיו פטורים מלהביא את 

  -הפסח. הרי כך הציווי הוא 

י ָֽ ֹ֞ה ּכִ י  אּו ֶאל ְוה  ֹבֹ֣ ר ִיּתֵֶ֧ן הַ֛  ת  ֶרץ ֲאש ֶֹ֨ א ָ֗ ִ֑ר  'ה  ּבֵ ֹ֣ר ּדִ ֲאש ֶ ֶכֵּ֖ם ּכַ ל 

ֵּ֖ם ֶאת ַמְרּתֶ את ּוש ְ ה ַהזָֹּֽ ֶ֥ ֲעֹבד  ַבחַואֲ ... ה  ָֽ ֶּ֡ם זֶ ּוא ַלָֽ  ַמְרּתֶ ַסח הֶׁ֜  'הָ֗ -ּפֶֹ֨

ח ַעל ַסִ֠ ֹ֣ר ּפ ִ֠ י ֲאש ֶ ּתֵַ֤י ְבֵנָֽ נ ּב  ִים ּבְ ִמְצַרֻ֔ ֵאל֙ ּבְ ר  וֹ ִׇיש ְ ִים ֶאת  ְגּפֶ֥ ִמְצַרֵּ֖

יל ְוֶאת ִ֑ ּתֵֹ֣ינּו ִהּצִ  17...ּב 

  -ורש"י מביא שם מפורש 

תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר 

 18.בוריהשנית על פי הדאלא בפסח אחד שעשו בשנה 

שהייתה חסרה רוח  19היו לזה כל מיני סיבות. הגמרא אומרת

מיוחדת במדבר, דבר המסוכן לתינוקות ולכן נמנעו מלמול את 

א ְוׇכל'-הבנים, ומכיוון ש ל ל ֹֽ ֵרֵ֖ ֹו ע  אַכל בֹֽ לא היו יכולים להקריב  20'י ֹ֥

ולאכול את הפסח. לכן, אגב, כאשר נכנסו לארץ עם יהושע 

ברית מילה המונית בגלגל, במקום שנקרא 'גבעת עשו 

                                                           
 במדבר ט', ז'. 14
 שם, א'. 15
 רש"י, שם. 16
 כ"ז.-שמות י"ב, כ"ה 17
 רש"י, שם, כ"ה. 18
 יבמות ע"ב. 19

כך או כך יוצא שלא מובן מהי גנותן של ישראל בכך  21הערלות'.

 הרי כך הם נצטוו?! -שלא הקריבו את הפסח 

ואין לומר שעצם התעכבותם במדבר ארבעים שנה היא גנותם, 

כיון שאם כן אין שייכות לזה בדווקא למצוות הפסח והדבר 

מצוות התלויות  -ת אחרות שלא קיימו כלל חמור יותר במצוו

 בארץ וכיו"ב.

 שום דבר לא אבוד

 'למה נגרע'. -זוכרים את הקוד בו פתחתנו? 

בני ישראל  -דבר כל כך עמוק  22הרבי מליובאוויטש מסביר כאן

שהיו 'טמאים לנפש אדם' ולא יכלו להקריב את הפסח, באים 

רבנו היה  אל משה ורוצים להקריב את הפסח 'במועדו'. משה

'חבר'ה, תבינו, 'עבר זמנו בטל  -צריך לומר להם משהו בסגנון 

קרבנו'. חוץ מזה אתם הרי טמאים וצריכים לחכות שבעה ימים 

כדי להיטהר, אז זה בכל אופן לא יוכל לצאת 'במועדו'. לא נורא. 

ולכן אתם לא יכולים. בפעם הבאה  -הפעם אתם טמאים 

  -עונה להם אחרת תשמרו שלא להיטמא..'. אבל הוא 

ה ַמה ְמע ֻ֔ ּו ְוֶאש ְ ֶ֥ה הֵּ֖  ִעְמדֹ֣ ם 'ְיַצּוֶ ֶכָֽ  23.ל 

  -והקב"ה מפתיע אותו ואומר 

ר ֶאל ַ֛ ּבֵ י ּדַ יש  ּכִ יש  ִאֹ֣ ר ִאֹ֣ ֵאֵּ֖ל ֵלאֹמִ֑ ר  י ִיש ְ ֵנֶ֥ ה ּבְ ָֽ ֶפש   ִיְהיֶ ֶנֶּ֡ א ל  ֵמֹ֣ ט 

ַסח ַלָֽ  ה ֶפֵּ֖ ש   ֶ֥ ם ְוע  ֵתיֶכֻ֔ ם ֚אֹו ְלֹדֹרֹ֣ ֶכָ֗ הָ֗ ל  ֶׁ֜ ֶרְך ְרֹחק    24'.ה-אֹוֹ֩ ְבֶדֹ֨
'כן, כן, לא רק מי שהיה טמא, אלא גם מי שלדורותיכם יהיה 

 25על פי הרמב"ם -טמא ואפילו אם במזיד לא עשה פסח ראשון 

  יש לו הזדמנות לעשות פסח שני. שום דבר לא אבוד!'. -

זו לא מצווה שהקב"ה ציווה, או אפילו לא  -זה דבר מופלא 

או אנשים מצווה שמשה אמר אותה מעצמו, אלא זו מצווה שב

 טמאים ותבעו לקיים ולא ויתרו.

 שבח שהוא גנות

אתם מבינים מהי הגנות של  -אומר הרבי מליובאוויטש 

אך לכן זו  -ישראל? לכאורה זהו השבח הכי גדול של ישראל 

אם מספר כה מועט  -גם גנותם. הרי הדברים הם קל וחומר 

של אנשים ישראלים באים ומבקשים מהקב"ה להקריב את 

והקב"ה נענה להם, תארו  -דבר בלתי הגיוני לחלוטין  -הפסח 

לכם מה היה קורה אילו כלל ישראל כולו היו באים ודורשים 

להקריב את הפסח במדבר במשך ארבעים השנים שם? אז מה 

 מ"ח. שם, 20
 עי' יהושע ה', ב' ואילך. 21
 .ואילך 65ליקוטי שיחות חלק כ"ג עמ'  22
 במדבר, שם, ח'. 23
 שם י'. 24
 רמב"ם, הל' קרבן פסח, ה', ב'. 25
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הקב"ה לא היה נענה להם? יהודים מרגישים שהם  -אם נאסר 

ם אז גם א -צריכים להביא קרבן שמבטא את היותם בני חורין 

 זה נאסר, קל וחומר שהיה הקב"ה נענה להם!

הפרשה הזו הייתה צריכה לפתוח את ספר במדבר לא רק בגלל 

התאריכים אלא בגלל החידוש הגדול של הספר. הספר הזה 

  -הרי מתאר את הנדודים במדבר, את 

ֲחרַ  ִִ֑יְך ֶלְכּתְֵַ֤ך ַאָֽ לּולֹת  ִיְך ַאֲהַבֵּ֖ת ּכְ ֶסד ְנעּוַרֻ֔ ְך֙ ֶחֹ֣ י ל  ְרּתִ ַכַ֤ ר ז  ְדּב ֻ֔ ּמִ ֙י ּבַ

ה ָֽ א ְזרּוע  ֶאֵֶּ֖רץ ֹלֶ֥  26.ּבְ

מה יותר מתאר את האהבה הגדולה בין ישראל לאביהם 

שבשמים מאשר הסיפור הזה של פסח שני?! יהודים שמעו 

'לא' באופן רשמי, באופן סופי, והם אומרים  -שאמרו להם 

זה שבחן של ישראל.  -'אין דבר כזה! למה נגרע?'  -למשה 

א השתמשנו בזה וזעקנו כך להקריב את הפסח למה ל -וגנותם 

 במשך כל ארבעים השנה?

 הכל יכול להתהפך ברגע אחד

אחי ורעי, אתם מבינים אומר פה הקב"ה? מה פירוש שאין דבר 

 -או בעברית שלנו  -אבוד בעולם? גם אם הקב"ה קבע משהו 

                                                           
 ירמיהו ב', ב'. 26

'גם אם לפי הטבע זה ככה'. שבחן של ישראל הוא מצד אחד 

לעמוד  -ות, את הריאליה, אבל בו זמנית להכיר את המציא

 ולזעוק 'למה נגרע' ולהאמין שהכל יכול להתהפך!

השאלה היא האם אני באמת מאמין שאם באמת אזעק 

הרי שאין דבר  -'רבש"ע עד מתי, רוצים משיח, רוצים גאולה' 

שיכול לעצור את הרצון הפנימי הזה, של יהודים שאומרים 

לותיך של הקב"ה, וזוהי גנותם של 'למה ניגרע'. זוהי אהבת כלו

ישראל. כמה אהבה מעניק לנו הקב"ה שרוצה לשמוע אותנו 

 למה נגרע'. -'לא מעניין אותנו כלום  -אומרים 

בעז"ה שנדע להשתמש בזה ולהאמין שברגע אחד הכל יכול 

 להתהפך ואז תהפוך גנותנו לגדול שבשבחנו.

 

 

  



 

6 
 

  לסעודת מלווה מלכה -'על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו' 

 תיאור 'מרוח'

התכוננותו של חוזר המקרא ומספר לנו על  בקריאת 'רביעי'

מחנה ישראל לקראת המסע לארץ ישראל, אליו נגיע בקריאת 

 -'חמישי' 

ה ... ֶ֧ נ  ש ּ  ן  ּבַ נ ֻ֔ ע  ֙ה ֶהָֽ ֲעל  ֶדש  ַנָֽ ֹחִ֑ ים ּבַ ִרֹ֣ ֶעש ְ י ּבְ ִנֵּ֖ ֵ ֶדש  ַהש ּ ֹחֶ֥ ית ּבַ ִנַ֛ ֵ ַהש ּ

ת ֵעֻדָֽ ָֽ ֶ֥ן ה  ּכַ ל ִמש ְ  27. ֵמַעֵּ֖

מסע קצר שמסתבך ושמתארך כארבעים שנה. אמנם כאן 

מתואר באריכות תמוהה הסימן לתחילת המסע, הלוא הוא 

  -העלות הענן 

ל ה   ֙ן ֵמַעֹ֣ נ  ע  לֹות ֶהָֽ ַ֤ ע  י ֵהָֽ ֲחֵריּוְלִפֹ֞ ֶהל ְוַאֹ֣ ֵאִ֑ל  ֹאֻ֔ ר  י ִיש ְ ֵנֹ֣ ּו ּבְ ן ִיְסעֵּ֖ ֵכֻ֔

ן ּכ  ַ֤ר ִיש ְ ֹום ֲאש ֶ ן ּוִבְמקָ֗ נ ֻ֔ ע  ֙ם ֶהָֽ ל ש   ֵאָֽ ר  י ִיש ְ ֵנֶ֥ ּו ּבְ ֲחנֵּ֖ ָֽ ֶ֥ם יַ  28.ש  

אבל במקום תיאור קצר ותמציתי לדבר הזה, סימן שאנחנו כבר 

התיאור 'נמרח' על פני  29מכירים אותו עוד מספר שמות,

שבעה פסוקים! התורה מאריכה ומספרת שלפעמים 'העלות 

 למה זה חשוב?  -הענן' לקח יום אחד, לפעמים הרבה ימים וכו' 

 קלאסיקה של אהבת נעורים

 את הפרשה הזו, נעיין בקריאתו של רבי עובדיה ספורנו

 -המפרש אותה כל כך יפה. הוא רואה בה את הקלאסיקה של 

ְר  ַכַ֤ ר ז  ְדּב ֻ֔ ּמִ ֲחַר֙י ּבַ ִִ֑יְך ֶלְכּתְֵַ֤ך ַאָֽ לּולֹת  ִיְך ַאֲהַבֵּ֖ת ּכְ ֶסד ְנעּוַרֻ֔ ְך֙ ֶחֹ֣ י ל  ּתִ

ה ָֽ א ְזרּוע  ֶאֵֶּ֖רץ ֹלֶ֥  30.ּבְ

בלשונו, הפרשה הזו מתארת את זריזותם של ישראל בכל 

 -מצב, כאילו אין להם רצון עצמי בכלל אלא 

י הָ֗  ַעל ֹ֣ ל ְוַעלִיסְ  'ּפִ ֵאֻ֔ ר  י ִיש ְ ֵנֹ֣ י הֵּ֖  עּו֙ ּבְ ֶ֥ וּ  'ּפִ ֲחנִ֑ ָֽ  31...יַ

 -, זה מדהים 32נראה את מילותיו

ם ַיֲחנוּ  ן ש   נ  ם ֶהע  ן ש   ּכ  ר ִיש ְ ל . ּוִבְמקום ֲאש ֶ ן ש ֶ ר ְזכּות  ִסּפֵ

ר ְדּב  ּמִ יו ּבַ ם ַאֲחר  ֵאל ַעל ֶלְכּת  יּו חוִנים  .ִיְשר  ה  ה ש ֶ ונ  ִראש 

ן נ  ם ֶהע  ן ש   ּכ  ר ִיש ְ קום ֲאש ֶ ּמ  י ש ֶ  - ּבַ ה ְמקום "ּתהּו ַאף ַעל ּפִ י  ה 

ימון"   -]בכל מקום שם שכן הענן . )על פי דברים לב, י(ְיֵלל ְיש ִ

 הם עצרו ושכנו[.

ֶמֶרת ה ֵאל ֶאת ִמש ְ ְמרּו ְבֵני ִיְשר  יּו '. ְוש   ה  ִנית, ש ֶ ר ש ֵ ִסּפֵ

קום ַרע  ה ַהּמ  י  ה  י ש ֶ רְך, ַאף ַעל ּפִ תו ְזַמן א  נ  יִנים ֶאת ַהְמּת  ַמְמּתִ

 .ְמאד

עוּ ְול ּנוּ . א ִיּס  ם טוב ִמּמֶ קום ַלֲחנות  ֶהם מ  תּור ל   .ל 

                                                           
 במדבר י', י"א. 27
 שם, ט', י"ז. 28
 עי' שמות י"ג, כ"א. 29
 ירמיהו ב', ב'. 30

ר ִמים ִמְסּפ  ן י  נ  ר ִיְהֶיה ֶהע  ית. ְוֵיש  ֲאש ֶ ִליש ִ ר ש ְ ִמים  - ִסּפֵ ְפע  ּלִ ש ֶ

וֵכן  ה ש  י  ם ה  ֶהם ּוְלִמְקֵניֶהם, ְוש   אות ל  קום נ  מ  ם ּבְ ת  י  ה ֲחנ  ְית  ה 

ר", ִמים ִמְסּפ  ן "י  נ  יופי נישאר פה, יש פה  איזה –]לא אמרו  ֶהע 

קוםמעיין ונוח פה[  ל מ   - ִמּכ 

י ה' ַיֲחנוּ  קום. ַעל ּפִ  .לא ֵמַאֲהַבת אותו ַהּמ 

עוּ  י ה' ִיּס  קום ַהּטוב. ְוַעל ּפִ יוּ נוְסִעים ֵמאותו ַהּמ  ה  י ש ֶ . ַאף ַעל ּפִ

 ]אף אחד לא קיטר על שנוסעים מהמקום הטוב[

ן  נ  ר ִיְהֶיה ֶהע  ר ְרִביִעית. ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶקרְוֵיש  ֲאש ֶ ה  - ִסּפֵ ְית  ה  ש ֶ

ה  ה ַלְיל  י  ה  אֶפן ש ֶ ר, ּבְ ּוע  י ְמש  ְלּתִ ִמים ְזַמן ּבִ ן ִלְפע  נ  ַית ֶהע  ֲחנ 

ה  ]אחד[ י  ְרֵכי ֲחנ  יק ְלצ  ן ּוַמְסּפִ י מּוכ  ְלּתִ הּוא ְזַמן ּבִ ד, ש ֶ ְלב  ּבִ

לּ  ר ש ֶ ם ִעם ֶזה ִסּפֵ ְמנ  ע. א  ּס  ְרֵכי ַהּמַ ּום ּוְלצ  ת ש  ִחּלַ ה ּתְ ְית  א ה 

ה ְיל  ּלַ ע ּבַ  ]בלי תלונות שלא הספיקו לפרוק ולחנות[. ַמּסַ

ִמיםאו יֹ  ר . ַמִים או חֶדש  או י  ית ִסּפֵ ]על גדלותם של ֲחִמיש ִ

ר  -ישראל[  ַנאי ְלַסּדֵ ֶהם ּפְ ה ל  י  ים לא ה  ַמּנִ ה ַהזְּ ְקַצת ֵאּלֶ ּבִ ש ֶ

ם ְוִעְנְיֵני ִמְקֵניֶהם, ּובִ  נ  רּו, ּוְכמו ֶרַגע ִעְני  ר ֵהִכינּו ְוִסּדְ ב  ם ּכְ ת  ְקצ 

נוֵתיֶהם ל ֲהכ  יֶכף ְוהוְרִסים ּכ  ִקין ּתֵ ּלְ יּו ִמְסּתַ  .ה 

י ה' ַיֲחנוּ  ַגת ִסּדּור ִעְנְיֵניֶהם. ַעל ּפִ י ַהש ּ  ְלּתִ ר ּבִ צ  ַמן ַהּק  זְּ ם ּבַ  .ּגַ

עוּ  י ה' ִיס  מַ . ְוַעל ּפִ ם ַאַחר ַהזְּ ן ּגַ נ  לות ֶהע  ֵהע  ר ּבְ ב  ּכְ רְך ש ֶ א  ן ה 

ל ִעְנְיֵניֶהם ם ּכ  רּו ש    .ִסּדְ

 איזה פירוש נפלא. 

 סדר המאורעות מתחילת הספר

לפי הפירוש הזה יובן כל המהלך מתחילת הספר; היו לנו כמה 

אחרי  -פרשות שלא הבנו מה הקשר שלהן ולפי מה סידרו אותן 

תיאור הדגלים וסידור מחנה ישראל סביב המשכן, פתאום 

 -רים לנו על הנשיאים ועל התנדבותם בחנוכת המזבח מספ

עגלות הצב והקרבנות. מה הקשר? הרי זה היה הרבה לפני כן, 

בתחילת ניסן! אחרי זה פתאום מספרת לנו התורה על הלווים 

וגם זה לא מובן, הרי זה  -וחינוכם, ועל שהחליפו את הבכורות 

רשת עוד היה לאחר סיפור העגל! אחר כך פתאום נכנסה פ

פסח ופסח שני, ועכשיו מאריכים בסיפור העלות הענן. מה 

 הסיפור פה?!

אני יודע שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל יש  -אומר הספורנו 

 -סיבה לכל האריכות הזו 

ה ל ֵאּלֶ יו,  ּוְלהוִדיַע ּכ  נ  צון ְלפ  ם ְלר  ִפי ַמְדְרַגת ֱהיות  ם ּכְ ר אות  ִסּפֵ

יּו ּבו ה  ַמן ש ֶ  33.לא ְלִפי ַהזְּ

 במדבר, שם, י"ח. 31
 כ"ג.-ספורנו, שם, י"ז 32
 ספורנו, שם, א'. 33



 

7 
 

היו  -המקרא מספר הכל כדי לתאר שלולי חטא המרגלים 

נכנסים לארץ מיד, וכל המעשים הטובים הללו של ישראל רק 

  -מתארים כמה הם רוצים את השכינה ועושים הכל בזריזות 

ֶהם  ּב  ֵאל, ש ֶ ּו ִיְשר  ש  ע  ה ַמֲעִשים טוִבים ש ֶ ע  תּוב ַאְרּב  ר ַהּכ  ִסּפֵ

ה  מ  י ִמְלח  ְלּתִ ד ּבִ ֶרץ ִמּי  א  ֵנס ל  כּו ִלּכ  ִלים -ז  מו  - לּוֵלא ַהְמַרּגְ ּכְ

ב "נוְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל  ְמרו ְלחוב  א  ינּו ּבְ ה ַרּבֵ ֵהִעיד מש ֶ ש ֶ

קום כ   ...ַהּמ  ר ּבְ ֵכן ִסּפֵ ַסח ְול  ם ְוַהּפֶ ַח ְוַהְלִוּיִ ְזּבֵ ת ַהּמִ אן ִעְנַין ֲחֻנּכַ

ה  י  ִני, ְוה  ֵ חֶדש  ַהש ּ ֶפר ּבַ ת ַהּסֵ ִחּלַ ה ּתְ ְית  ון, ְוה  ִראש  חֶדש  ה  יוּ ּבַ ה  ש ֶ

ְצַרִים ם ִמּמִ י ה' ִמּיום ֵצאת  ם ַעל ּפִ ת  ם ּוְנִסיע  ת  י   .ִעְנַין ֲחנ 

א ביקש משה ל -קודם כל סיפור הנשיאים וחנוכת המזבח 

הוא ביקש אישור מיוחד לקבל מהם, אבל  -עגלות צב. להיפך 

הם הביאו את הנדבה המופלאה הזו למשכן. גם סיפור בחירת 

הכל היה למרות חטא העגל, שקיבלנו על עצמנו את  -הלווים 

שלא ויתרנו אלא טעננו  -מינויים של הלווים בזריזות, ופסח שני 

רים לסיפור הנכון, לתיארוך אחר כך כאילו חוז 34'למה ניגרע'. -

העלות הענן, אבל אנחנו יודעים איך זה להתארגן  -הנכון 

לקראת מסע, ולו רק לנסיעה קצרה לשבת עם כל הילדים 

'על פי  -ופה הכל היה מתוקתק  -והציוד, קל וחומר למסע כזה 

 ה' יסעו ועל פי ה' יחנו'...

                                                           
 עי' בהרחבה שיחה הקודמת. 34

 אהבת ישראל את השכינה

גדולתם וזריזותם ואהבתם של לספר  -הכל היה לתכלית אחת 

הישראל את השכינה. ' ַלי ַאֲהב   -זהו הרצף הסיפורי  35'.ְוִדְגלֹו ע 

'רק שתבינו  -מספרים את סיפור הדגלים ובאמצע מספרים לנו 

אנשים שצועקים 'למה ניגרע', נשיאים  -מי ההולכים פה 

שמתנדבים מעצמם קרבנות עצומים שכאלו, עם שאיבד את 

כל זה הוא  -ה ובזריזות סומך ידיו על הלווים' הבכורה אך בשמח

 תמונת מצב של 'אהבת כלולותיך..'.

 -אז איך קורה שמיד עם תחילת המסע יש כזו נפילה אדירה 

מרגלים, קברות התאווה, איך עם שמזדרז לכל דבר שבקדושה 

איך נופלים למקום שעד  -וכל תינוק קופץ מיד כשהענן עולה 

 היום משלמים עליו?

כל החלק הראשון של הספר בא לתאר  -זו קריאתו של ספורנו 

ולהזכיר שלא נשכח את 'אהבת כלולותיך', את 'לכתך אחרי 

, לנסות נוכל להמשיך הלאהומתוך זה ורק אחרי זה  - במדבר'

 .להבין את הנפילות של ספר במדבר

  

 ב', ד'. םשיר השירי 35
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  בונוסחת שי - ומקדש במקום אחדמשכן 

 לנסועמתחילים 

קריאת חמישי של הפרשה מתרחשת בתאריך כ' באייר, בשנה 

מהר השניה לצאת ישראל ממצרים וביום זה מתחיל המסע 

 -ארץ ישראל   לסיני א

ן  נ ֻ֔ ע  ֙ה ֶהָֽ ֲעל  ֶדש  ַנָֽ ֹחִ֑ ים ּבַ ִרֹ֣ ֶעש ְ י ּבְ ִנֵּ֖ ֵ ֶדש  ַהש ּ ֹחֶ֥ ית ּבַ ִנַ֛ ֵ ה ַהש ּ ֶ֧ נ  ש ּ  י ּבַ ַוְיִהֹ֞

ת ֵעֻדָֽ ָֽ ֶ֥ן ה  ּכַ ל ִמש ְ י. ֵמַעֵּ֖ ּו ְבֵנָֽ ְסעֶ֧ ר  ַוּיִ ֹ֣ ְדּבַ ל ְלַמְסֵעיֶהֵּ֖ם ִמּמִ ֵאַ֛ ר  ִיש ְ

י ִ֑  36...ִסינ 

הולך דגל מחנה  - שני - , אחריוהולך דגל מחנה יהודה תחילה

יון קצרצר המשכן באמצע. אך עכאשר ראובן וכן הלאה, 

שכולנו כבר  םבריחזרה על דכ םשנראי ,ורשימה זפסוקי ב

לא שמתרחשת פה ויודעים, יסביר לנו את גודלה של המהפכה 

 ,כנראהשמשה כלל לא רצה  מהפכהנתנו עליה את הדעת, 

 דלתתא. אאך הקב"ה גרם לו לקבל באתערות

 משכןב םחלקיי שנ

שכולנו  ,כמה פרשיות שנתחדשו שלא על ידי משה נןיש

שם באו הטמאים לנפש ודרשו  ת פסח שניפרש -מכירים אותן 

שהנשים באו לתת ומשה לא  'המראות הצובאות', 'למה ניגרע'

יש אבל  - , בנות צלפחד שדרשו את נחלת אביהןלקבל רצה

עוד סיפור שמשה לא רצה, או לא חשב שכך צריך שיהיה 

 סיפור הנשיאים ועגלות הצב. -כך יהיה' והקב"ה אמר לו '

  -אמר הקב"ה למשה עם עגלות הצב כשבאו הנשיאים 

ח ֵמָֽ  ד ֶאתַק֚ ֕יּו ַלֲעֹב֕ ם ְוה  ֶהל ִאּת ֻ֔ ת ֹאֹ֣  37...דמֹוֵעִ֑  ֲעֹבַדֵּ֖

  -הסביר  ש"יור

 38.םשלא קבל משה מידם עד שנאמר לו מפי המקו

? איך ישאו את המשכן? בידיים? הליכתחמל מה חשב משה

טמונה בקריאה שלנו, והיא התשובה  -על שטיח מעופף? 

גרשון, קהת  - יותר. ישנם שלשה בתי אב בשבט לויעמוקה ב

ועדו רק לבני גרשון נשהביאו הנשיאים אך העגלות  - ומררי

יריעות  , אתהמוטות , אתושאים את הקרשיםומררי, אלו שנ

היו  -מרעישה . הפרשה שלנו מגלה לנו תגלית וכו' העיזים

'מקדש'. נשים  -והשני 'משכן',  -האחד  למשכן שני חלקים.

 -לב לפסוקים 

ד הַ  יְוהּוַרֵּ֖ ּו ְבֵנָֽ ְסעַ֤ ָֽ ִ֑ן ְונ  ּכ  ש ְ ָֽ  ּמִ ּכ  ש ְ ֵאֵּ֖י ַהּמִ ש ְ י ֹנָֽ ִרֻ֔ י ְמר  ֹו֙ן ּוְבֵנֹ֣  39.ןֵגְרש 

שנסע דגל מחנה יהודה הורד המשכן אותו נשאו  כלומר לאחר

  -בני גרשון ובני מררי, ואז 

 ִ֑ ְקּד  ֵאֵּ֖י ַהּמִ ש ְ ים ֹנָֽ ִתֻ֔ ה  ְסעּו֙ ַהּקְ ָֽ ימּו ֶאתְונ  ֵּ֖ן ַעד ש  ְוֵהִקֶ֥ ּכ  ש ְ ָֽ  ַהּמִ  40.םּבֹא 
                                                           

 י"ב.-במדבר י', י"א 36
 ה'. ז', שם 37
  שם, ג'. 38
 שם י', י"ז. 39
 שם, כ"א. 40

את  בנולפני בני קהת,  הגיעו מררי בני גרשון ובניכלומר 

 -בני קהת עם הכלים המקודשים  באוהמשכן המפורק ואז 

את המקדש  .'מקדש' םשנקראי -וכו'  , השולחןהמנורה הארון,

 הזה נושאים בני קהת בידיים, בכתף. 

 את המשכן בכתףלשאת 

הקרשים שאו את היריעות, את ייאיך  -משה  בשאז מה חנו, 

! משה ישאו בכתףימשה חשב שאת הכל  - האדנים? ואת

 נשיאתתפקידם של בני לוי הוא התפקיד הגדול של חשב ש

 לפי משה. 'מקדש'כל המשכן הוא  הדברים בכתף.

 - 41ציע את העצה הגדולה לנשיאיםוהכר ששיואז הגיע שבט 

, אנחנוגם  -ל אוהב ,יריעותקונסטרוקציה, בחלק המעשי, בב'

ן שתהיה כאן לא ניתֵ נהיה שותפים במשא המשכן.  הנשיאים,

אנחנו, ישראל, שותפים גם  -הלווים רק של עבודה עצמית 

שותפים ולכן נהיה  אנחנו תרמנו למשכן,הרי , במשכן

ישאו את האהל, את יעגלות בהן בנשיאתו. אנחנו ניתן את ה

 42בחסידות תלכנה עם בני בקר. -העגלות  -החלק המעשי, והן 

את הנפש הבהמית הנושאת את המשכן.  יםמסמל בני הבקר

נו ובני לוי דרכנו ואנח בואחייב להכח של 'ושכנתי בתוכם' 

 . חייבים להיות שותפים, מעורים אלו באלו

-ש סבר משה רבנו, כמו שלא רצה את המראות הצובאות, כי

 םר הרע, לא ראוי במשכן שיהיו דבריזה נמוך מדי, זה עשוי ליצ'

היא  כולושהדרך לשאת את המשכן  -גם כאן חשב כך  ,'כאלו

 יראה את המשכן נישא על הכתף. בכתף ועם שלם

 של יששכרהמהפכה 

שהמשכן  -ה הזו ראדיאת התגלית האך אז בא יששכר ומגלה 

תנו מביא, מה שיהפוך את יינשא על העגלות שכל אחד מא

למציאות מרעיונות אווריריים,  43,'משכן פורח באויר'המשכן מ

ל מה שיהפוך את שבט לוי מתורה אדירה ומרוממת עגשמית. 

החלוקה הזו בין תהיה  - למציאותו השייכת לכאן -הכתף בלבד 

, קהתאת הדברים המקודשים נושאים רק בני  המשכן למקדש.

עגלות צב ובני בקר לא נוגעים  -בקודש עצמו אין לנו שום מגע 

 בהם.

העונש של דוד על שלקח את הארון  היהיזוכרים כמה קשה 

רים את הסיפור זוכ  44?כי נגע בארון מתעוזה  כאשרעגלה, ב

עם מיכל אשת מיכל? ממה היא שם בדרך לעיר דוד ובהמשך 

שאת לשל דוד היה הרצון ההתלהבות של דוד,  -פחדה כל כך? 

 -אומרת מיכל על זה ביותר,  להרים מלמטהו כלה הכל

 עי' רש"י במדבר, ז', י"ט 41
 .303 מ'עז, כרך ב'. "תשכלהרבי מליובאוויטש, קודש שיחות  42
 במדבר רבה, י"ב, י"ט. - חז"לכלשון  43
 שמואל ב', ו'. 'עי 44
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שאף את הארון הם לקחו על  לכך ההביאההתלהבות הזו '

את זה צריך לדעת  - ובעקבות זה היה האסון הגדול עגלה

 להפריד'.

 אני שותף בנשיאת המשכןגם 

והמקדש. המשכן יינשא על המשכן  -למשכן  שני חלקים יש

ידי גרשון ומררי בעגלות הצב שכולנו הרמנו. זה תפקידו של 

לוי, יש לו חלק ונחלה.  וא לאיששכר מציע ההצעה הגדולה. ה

כי מנוחה 'רואה הוא , 'חמור גרם' ,ותיו הוא איש אדמהכרבב

ומה שיש לו כח לעבר חודשים  45,'טוב ואת הארץ כי נעמה

נובע דווקא  - 46מבני יששכר יודעי בינה לעיתים'' -ושנים 

רומם את כל השבטים מהקישור שלו למציאות. הוא בא ל

ולהראות לנו איך אנחנו נהיה הגורם לנשיאת המשכן לבל יהיה 

 פורח באויר.זה 

לוי, שמיוצג בשלמותו על ידי בני קהת, יישא את המקדש ויוכל 

להכניס את המקדש, את הדברים המקודשים רק לתוך 

על ידי כל  -ובעיקר המשכן, שהוקם על ידי גרשון ומררי, 

 ישראל. 

 

 

 

                                                           
 ל"ג. דברי הימים א', י"ב, 46 ט"ו. ט,בראשית מ" 45

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  20:22|  19:05 -ירושלים 

  20:25|  19:20 -תל אביב 

 20:26|  19:13 -חיפה 

 20:24|  19:19  -טבריה ומגדל 

 20:21|  19:20 -באר שבע 
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 :מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר 
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