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 כדי לזכות לתורה צריך להיות שפל ועניו« 
, "ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד וידבר" )א, א(בפרשתינו כתוב 

 לפרש הסמיכות של פרשת במדבר לפרשת בחקותי בבעל הטוריםוכתב 
, ויקרא כז ,סוף פרשת בחקותי-) "אלה המצות"לעיל מיניה כתיב " :ל"בזה

אם אין אדם משים עצמו כמדבר אינו יכול  ,לומר "במדבר"וסמיך ליה  ,(דל
 לידע תורה ומצות.

כיון  )במדבר כא, יח( "הנתר מבדממו"עה"פ  )נדרים לה.(חז"ל בדברי מקורו ו
וממדבר 'שעושה אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה, שנאמר 

שאדם עושה עצמו כמדבר להיות שפל רוח  ן,ומבאר שם הר" ',מתנה
י הו"אי' למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב  )ז.(תענית מסכת ביותר, וב

אף דברי תורה מה מים הולכים למקום נמוך  ,")ישעיהו נה, א( םימל כוא למל צכ
 אין מתקיים אלא במי שדעתו שפלה.

משה " (א, א)שכתבו ע"פ דרוש לפרש בדברי התנא בריש אבות ויש 
שמשה זכה לקבל את התורה משום  ,שהכוונה היא ,"קיבל תורה מסיני

וכפי שאמרו חז"ל שזכה הר סיני  ,שהשתלם במידת הענוה ונהג כהר סיני
 .זושעליו ניתנה התורה ולא על שאר ההרים משום מידה 

, 'וכו' ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים' ,כך הוא המשך המשנה ולפי"ז
שכדי לזכות  ,שכך משה מסר את התורה והנחילה עם הידיעה הזו ,דהיינו

 .את מידת הענוהלתורה צריך לרכוש 

)שמות מדוע בגאולת מצרים אמר משה  ,קדושת לוי כתב לבארובספר 

תורה לא קבל את הוכשקרא לו הקב"ה ל ,ולא רצה ללכת ',מי אנכי' ג' יא(
 אמר מי אנכי.

ראוי להיעשות שליח לגאול את כדי שאדם יהא ש ,הביאור הואאלא 
 ,מי אנכיברוב ענותנותו ולכן אמר משה  ,גדלות יתירהלזה ישראל צריך 

א ולכן ל , הרי צריך לזה להיות אדם שפל,אבל לקבלת התורה אדרבה
האדם השפל והנבזה ביותר עלי את בחר אכן ה "ידע שהקבסירב, כי 

 ..אדמות.

למצב שנהיה שפלים  לטכס עצה, איך יכולים להגיעולהתבונן ריך צו
 .לקבל את התורה הק' יםמוכשר נהיה, כך שכמדבר

 מהו סוד 'הדגלים'« 
סביב  ,איש על דגלו יחנו בני ישראל מנגד" ב( )ב,הפרשה כתיב בהמשך 

בזה"ל: "בשעה שאמר הקדוש  )במד"ר ב, ח(אי' במדרש ו ,"לאהל מועד יחנו
ברוך הוא למשה עשה אותם דגלים כמו שנתאוו, התחיל משה מצר, אמר 
עכשו עתידה המחלקת להנתן בין השבטים, אם אני אומר לשבטו של 

והוא אומר אי אפשי אלא בדרום, וכן ראובן וכן  יהודה שישרה במזרח
אפרים וכן כל שבט ושבט, מה אני עושה, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה 
מה אכפת לך אין צריכין לך, מעצמן הן מכירין דירתן, אלא דיתיקי יש בידן 
מיעקב אביהם היאך לשרות בדגלים, איני מחדש עליהם, כבר יש להן 

טענו אותו והקיפו את מטתו כך יקיפו את טכסיס מיעקב אביהם כמו ש
 .המדרש עכ"ל ,המשכן"

ראל יחנו סביב ענין הדגלים היה ענין נשגב מאד שכלל ישוהנה 
, )במב"ר ב, ט(ת ששוכנים מלאכי מעלה מסביב לשכינה לארון באותה מתכונ

ינה שורה בתוכם שיא הגדולה לכלל ישראל להיראות שהשכ התוזאת הי

שפרעה בעצמו  ,אי' במדרשעוד ו ,בארץ כמו ששורה בין מלאכי מעלה
איך שעבדים לשעבר מתנהגים בגנוני מלכות , התפעל מסדר הדגלים

 .)שמו"ר כ, ג(

בזה יראה לעינים דבר פלא, שדוקא ענין הפיזור מתבונן וה
 יכולשלכאו' היה מה  – לא נשארו בגוש אחדשוההתחלקות ביניהם, 

 הכבודכל שהביא להם את מה הוא  -פירוד ומחלוקת להוות עילה ל
וכמשפחה אחת ביחד כגוף אחד חונים אילו היו נשארים ו ,זאתה והמעלה

 .הדגליםענין היה שייך סוד לא ממש, 

)בספרו אמת הגאון ר' יעקב קמינצקי זצ"ל  שמיטב להתבטא בזהוכמו 

ות כי זה בנין הדגלים לכאורה הוא פירוד הלבוז"ל: "אלא שבאמת ע ליעקב(
ודאי שכל צבע יש בו איזה סמל מיוחד, וכן הציורים שהיו על כל דגל ודגל 

ומטרת  ,הלא זה ציין כי כל שבט ושבט יש לו תכונה או שאיפה מיוחדת
ונמצא כי לכאורה הדגלים גרמו לפירוד  ,מטרת השניהאחד שונה מ

 הלבבות."

שהעבודה של רכישת  היו כולם מבינים, לים הריגדה אלמלאש ,והיינו
 ל הרצונות האישייםעטלות במתבטאת בויתור והתהיתה מעלת האחדות 

אך בשעה שעם ושכל אחד יבקש להיטב לזולת,  ,של כל אחד כלפי הכלל
היפך הביטול  לכאו' שזה ,ישראל מתייצב סביב המשכן באופן של דגלים

לכאו' הרי מצב התפקיד האישי של כל אחד ואחד,  דמתחד , כי בזההעצמי
אשר הבסיסי מעבר לקנאת סופרים  ,קנאה ותחרותרגשות כזה מייצר 

 בטבעה מרבה חכמה.

, ומוסיף משה רבינו חששו שלבאר יפה את בספר אור יהל מ ןוכ
יש הבדל יסודי בין המלאכים לבין " :ל"ומדגיש נקודה נוספת באמרו בזה

בעוד שבקרב המלאכים אין לא שנאה לא קנאה ולא תחרות,  ,בני אדם
וכולם מקבלים  ,ומסיבה זו כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים

ה לזה, אצל בני עליהם עול מלכות שמים זה מזה, ונותנים באהבה רשות ז
התאחדותו  ,אדם שיסודם מעפר ומונהג הוא על ידי מידותיו ותכונותיו

 עם שאר בני אנוש דבר נמנע הוא."

מדבר זה פחד משה כמבואר במדרש שהבאנו לעיל שבשעה "ואכן 
 ואמרשאמר הקב"ה למשה עשה אותם דגלים כמו שנתאוו התחיל מיצר 

 . עכ"ל.עכשיו עתידה המחלוקות להינתן בין השבטים"

נמנע שיהא שורה בין הוא כמעט מן השגם בלי שום התחלקות והיינו 
כלל ישראל אהבה ואחוה, מחמת מידותויו ותכונותיו של כל אחד ואחד 

וכאן באים לכאו' עם מעשה הפוכה לגמרי, לחלקם בפועל השונה מחבירו, 
 להדיא, לכמה חלקים, ולהדגיש את השוני שבכל חלק וחלק מהם.

פרשה זו של דגלים נאמרה  הלא כל :צריך להתבונן כל אלהועל 
 ,כפי שציין הכתוב בראש הפרשה ,בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים

 ,ויש להבין מדוע היה צריך להמתין מאז מעמד הר סיני ועד השנה השנית
)או לאחר יוה"כ שנסלח להם חטא הגל ולא נצטוו על הדגלים מיד לאחר מתן תורה 

 .(קב"הונתרצו אצל ה

 באמונה ובהשגחה פרטיתהכרה יא את כולם לבה'משכן' ה« 

דבריו של הגר"י קמינצקי זצ"ל וז"ל: "אלא מכיון  ףנחזור לסוועתה 
שהיה לכולם מרכז אחד והיינו המשכן וכולם חונים מסביב למשכן אין זה 

ערב שב"ק פרשת 

 שנת תשע"זכ"ג אייר 



 { ב }

ואין כאן שום  ,רוד אלא כל א' עומד על משמרתו המיוחדת לויגורם לפ
וכי מפני שהאזנים נבראו לשמוע והעינים לראות וכי  ,וכמו באדם ,פירוד

 "תעלה על דעתך שתהיה ביניהם פירוד ומחלוקת.

אם כן  ,מכיון שכולם מרוכזים לנקודה מרכזית אחת ,כן באומהוכמו "
ולפיכך כל זמן שלא הוקם המשכן ולא היה  ,אין חשש פרוד ומחלוקת

 ,לכולם חדעדיין מרכז רוחני אז היתה כל האומה חטיבה אחת ודגל א
ולפיכך אחר  ,דגליםכי אז אין שום חשש ל ,משא"כ אחר שהוקם המשכן

שבחדש הראשון בשנה השנית הוקם המשכן התחילו להתעסק בדגלים 
 עכ"ל. ,"ונכון ,חדש השני בשנה השניתל חדבא

מה שנמנע את הפירוד והמחלקוות למרות נראה, שדבריו לפי 
הקמת משכן אפשרה למלא את  ,התהוויתם של הדגלים זה היה המשכן

, ופן של דגליםמשאלת לבם של בני ישראל לחנות סביב ארון ה' בא
ותם ן מלא, ובכל זאת לא יפגם אחדוכשכל אחד יבטא את יחודיותו באופ

 .המהותי ביניהם

 ,, ומה זה קשור לבניית המשכןכדי להבין בעומק יתר את העניןאולם 
התלמודי  ייסודתהליך שמספרת על  )כא.(נקדים בדברי הגמ' בבא בתרא 

, שיש לו אב כל תינוקשהמצב היה  תחלהבתורה לילדים, וכתב שם ש
התקינו שיהיו  ,מד תורהומי שאין לו אב לא היה לתורה, ומלמדו  האב היה

א תורה ודבר צכי מציון ת"מאי דרוש  ,מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים
מאוחר יותר יסדו תלמוד תורה בכל פלך ו, "רושליםה' מי

ופלך, עד שבא ר' יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושיבין 
 .מלמדי תינוקות בכל מדינה

על האתר מבאר, מה היה הכוונה בהתחלה  ותוס'
"לפי  :"לבזה , וכ'דוקא נוקת בירושליםלהושיב מלמדי תי

שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה היה 
דרשינן דכ ,ים וללמוד תורהמכוון לבו יותר ליראת שמ

למען תלמד ליראה וכו', גדול מעשר שני שמביא 'בספרי 
לידי תלמוד לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר 
שני שלו, והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים 

 ,"'ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בעבודה
 ל."עכ

כשהיה בית המקדש קיים ורצה אדם לחזק נמצא 
היה הולך לחצר העזרה  נה,ו ביראת שמים ובאמועצמ

את כל  י שהיה רואה"ע ,ומתמלא ביראת שמים ואהבת ה'
עצי שאיך הנסים והקדושה שהיה שם, הוא היה רואה 

שום גשמים  גשמית אולם אש קטנהשהיא המערכה 
עשן ההיה רואה את ו ,שבעולם אינם מצליחים לכבותה

 .ששום רוח אינה יכולה להזיזו ,המתמר ועולה ממנה כדקל

זבוב במקום ששום  ,לבית המטבחים סנכנ היה כןכמו 
וכשהיה מגיעים לחלק הוידוי היו כולם  ,נראה שםלא היה 

קדושות , וכן עוד ועוד מראות ווים רוחיםעומדים צפופים ומשתח
וכל זה היה מחזיר את האדם לההכרה האמיתית, שיש  ,וטהורות ונפלאות

וכל מה שקורה  ב להטבע,יונו מחיאבורא עולם המנהיג הכל, וששום דבר 
אין עוד 'ויחידה ש והאמת היא אחת ,שקרבעולם הכל רק אחיזת עיניים ו

 .'מלבדו

שם , כאשר כלל ישראל ראו איך שאחת כמה וכמה במשכןעל ו
ה כידבר "מדבר עם הקבנו , שהיה משה רבי'ודיברתי' 'ונודעתי'ם ינתקי

איש אל רעהו, וראו את ההשראת השכינה חונה במשכן בצורת הענן 
 אמונה ויראת שמיםמתעוררים ל והיז "שהיה שורה על המשכן, ועי

 .חושית

חרי היבנות א תלמחלוק לא היה חשש זהו איפה הסיבה למהוא"כ 
ת רואים אכולם ו , כי במקום ששופעת אמונה ויראת שמיםהמשכן

הרי כולם חדורים בהכרה שהקב"ה עושה הכל, ושבכל  ת,"מציאות השי
 צא האדם הקב"ה הוא זה שהכניסו לשם, והכל בגזירת עליו,נממצב בו 

ה בכבודו "וכל תכונותיו ומידותיו ורצונותיו של האדם הכל טבע בו הקב
 אינווגם אם אחד  .תפקידו המיועד לו בעולם הזהובעצמו בהתאם ל

מתחזקים ושיימצא במצב כזה,  הוא רצונו ית'שמרוצה ממצבו, הוא יודע 

 ,ימצב הנוכחמדיוק בכאילו יש לנו דייתיקו מאבינו להמצא בשבאמונה 
 .סבר פנים יפותבקל יותר לקבל הכל ולכן 

ת וקנאת איש חרפת המחלוקוחלף לו סרה  כאלוחיים מסגרת בלכן 
י הדגלים זכו לדרגה ומעלה גדולה ביותר, שהרי "אדרבה עו, מעם רעהו

שמצד אחד יש בכל  ,אות הדגלים אכן מבטא את יפיו של כלל ישראלמצי
ות שונות אחד מעם חבירו, ובכל זאת אחד ואחד מהם תכונות ויכול

, לעשות יד המשותףהתפקכשחיים נכון, אזי אין זה מפריע כי הוא זה ל
 רצונו ית' בלב שלם, כל אחד עם יכולותיו וכוחותיו המיוחדים רק לו.

 באמונה ובהשגחה פרטיתהכרה יא את כולם לבה'משכן' ה« 

ראשונים חיו בזאת שה יווכח לראות איךנפרשה בהמשך הכשנעיין 
ל על דברי ", וכמו שמעורר הגאון ר' יחזקאל לוינשטיין זצהמדרגה

פקוד את בני לוי לבית אבותם כל זכר "ן בפרשתינו, שעל הפסוק "הרמב
כתב הרמב"ן וז"ל: "והנה לא היו שבט הלוים  )ג, טו( "מבן חודש ומעלה

)להלן כשאר השבטים כי כי מבן חדש ומעלה לא היו רק עשרים ושנים אלף 

והנה לא יגיעו מבן  )להלן ד מח(ה כלם שמנת אלפים ומבן שלשים שנ פסוק לט(
עשרים שנה ומעלה לחצי שבט מישראל הפחות שבכלם ועדין לא נשאו 
הארון שתהיה הקדושה מכלה בהם וזה תמיה איך לא יהיו עבדיו וחסידיו 

 ברוכי ה' כשאר כל העם".

ל ע דמעו הגאון ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"לה הנו
אנו  בזה"ל: "והתעוררתי להתבונן כי תבכוו ן,"ברמה לתשא

זו, הנה אף אנו למדנו פרשת כלא היינו שואלים שאלה 
השבוע וראינו את מספר השבטים ומספר שבט לוי שהוא 
קטן מכולם ולא התעוררנו בזאת, והסיבה לכך שהכל 

ולכן יתכן ששבט  ,פשוט בעינינו וסבורים אנו שמקרה הוא
המאמין המשכיל  לםאואחד מנינו פחות משאר השבטים, 

בעולם, ומבין שהכל תלוי  יודע ומכיר שאין מקרה
בהשגחת השי"ת, הוא אשר מתעורר לחשוב מה הסיבה 

 לכל אשר רואה בעיניו." 

כי שבטו  ,"ותירץ הרמב"ן :בותוכי "רהגם ש יךמשומ
מצרים, והנה ישראל אשר  דשל לוי לא היו תחת שיעבו

מיררו המצרים את חייהם כדי למעטם היה הקב"ה מרבה 
כן אותם כנגד גזירת מצרים, כמו שנאמר וכאשר יענו אותו 

ירבה וכן יפרוץ, אבל שבט לוי היו פרים ורבים כדרך כל 
כי אף ששבט לוי גדולים היו  ,ראה למביןוהערה זו נ ,הארץ

משאר השבטים עד שנמנו לבדם ולא נכללו בתוך מנין כל 
וכדאיתא בחז"ל שלגיונו של מלך נמנה בנפרד  ,ישראל

מ"מ כיון שבאותה נקודה של שיעבוד  ,)רש"י במדבר א, מט(
 ".א היו, לא חלה עליהם ברכת הריבוים למצרי

זה חייב ללמדנו תמיד שכאשר האדם זוכה ודבר "
, ורק בעת חרא צדמ בכבוד ובעשירות מפסיד עבור זה

 שסובל צער ויסורים יקבל אח"כ שכר עבור היסורים שקיבל." 

הנוגע לענינינו הוא הסיבה מדוע איננו מתעוררים לחשוב "אבל 
שסבורים ויודעים שהכל השגחה  לנו, כי בעת הקוריםבמהות המקרים 

מתעוררים לשאול מה הסיבה להשגחה זו, אך באמת הטעם פשוט מדוע 
איננו מתעוררים לכך שהרי האדם יראה לעינים וד' יראה ללבב, ועיניו 
הגשמיות אינם רואות השגחת ד' אלא רק שכוחו ועוצם ידו עושה לאדם 

 חיל ולכן סבור שהכל מקרה ללא סיבה".

ים אנו לבקש עצות ודרכים להשריש בקרבנו יסודות חייב"ובאמת 
זה  ובודאי שאין ,האמונה בהשגחה כי זה עיקר אמונתנו הקדושה

מהדברים הקלים למצוא מה הסיבה ליסורים ולמקרים שבאים עליו, אבל 
לכל הפחות מחובתו לפשפש ולבקש מה הטעם לכך, שהרי אין שום דבר 

שאף חלומותיו של אדם באים בהשגחה  ()ברכות נהבחז"ל  'ואי ,בא במקרה
 ." עכ"ל.ו'וכ

מוד ההכנה הנכונה והראויה לקראת יום מתן תורתינו, וזהו הליוזהו 
שקורין תמיד לפני יום כלולתינו חג  - שאנו צריכים להוציא מפרשה זו

י חיזוק האמונה "עצמנו לחיות כמדבר כלפי אחרים, עלחזק  – השבועות
 .ת"בהשגחת השי

הקמת משכן ..."

אפשרה למלא את 

משאלת לבם של 

בני ישראל לחנות 

סביב ארון ה' 

באופן של דגלים, 

וכשכל אחד יבטא 

את יחודיותו באופן 

מלא, ובכל זאת 

לא יפגם אחדותם 

 "...המהותי ביניהם


