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בבקשה, תרום גם אתה!!
 ברוך ה' והודו לה' יתברך הספר "וטהר לבנו" 

 חודש בערך יצא לאורכבעזרת ה' עוד 
 תוההדפסלהוצאות  כסףקצת לצערי חסר עוד ו

 עמודים  1200ביחד הם מעל ו ,כרכים 2ב הספר יהיה כי בס"ד 

 שלוהסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 

 מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א

   שלח איימיללהנצחות לתרומות, ולקבלת עלונים 

106855@gmail.com 

 יוחנן ריינר    0527120333
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 "במדבר סיני באחד לחודש השני"
 

והכלי שעה,  כל אותם מונה לפניו חיבתן רש"י, מתוך כתב
" שאו" –מוסיף שבספירה שבפרשתנו היה גם עניין של  יקר

חשיבות וגדלות לכל יהודי שסופרים אותו בנפרד, שכל 
 יהודי ויהודי בנפרד יש בו חשיבות.

 

דברי רש"י לכתוב  ה אתדימ טעם ודעתשבספר  וראיתי
שבדברים יקרים  ,"אדם ממשמש בכיסו כל שעה" בגמרא

אנחנו יקרים  ואכןאדם בודק כל הזמן שזה עדיין אצלו, 
ולכן הקב"ה כממשמש בכיסו  ,בים אצל בורא עולםיוחב

כל אחד ואחד  וגם כלל עם ישראלכל שעה, לראות שאנחנו 
לא הקב"ה אצלו ושנמצא ו צדיקמאתנו באופן אישי עדיין 

 חלילה.או כל יהודי באופן אישי חס ואיבד אותנו 
 

 רש"י כל ספירה נעשתהדברי על פי משמעות  מנםא
כשירדו למצרים  - בהקשר לאירוע משמעותי בעם ישראל

לאחר חטא העגל לדעת את גם ווכשיצאו ממצרים 
כן לכאורה זה  ואםשוב לאחר הקמת המשכן, הנשארים, ו

גם בלי סיבה  כל שעהבכיס בלא דומה לכסף שממשמשים 
צריך ביאור מה המשמעות שהספירה  ובכללמיוחדת??? 

, ה סיבה לכל ספירה וספירהמוכיחה על חביבות, הרי היית
 אולי הסיבה גרמה לספירה ולא החביבות?? אז

 

היא הספירה שהייתה לאחר הקמת המשכן  ואולי
הייתה כביכול מיותרת, כי חצי שנה לפני זה לאחר חטא ש

העגל הם נספרו על ידי מחצית השקל, ולכן נראית ספירה 
על  מספירה זוזו של חודש אייר כמיותרת, ולכן למדו 

ושבורא עולם כביכול  ,חביבות בורא עולם לעם ישראל
 ממשמש בנו כאדם שממשמש בכיסו כל שעה.

 

היה עניין בספירה של חודש שהרי  ,זה עדיין צריך עיון אבל
אייר, בכדי לדעת על כמה תשרה השכינה וכמה יושפעו 

בין  20נוספו עוד בחורים לגיל וברור שמקדושת המשכן, 
  , וא"כ אין ספירה זו מיותרת??לזוהספירה הראשונה 

 

כי  20שלא נוספו בחורים לגיל  במדרש רבהראיתי  מנםא
לא ספרו כל אחד לפי תאריך הלידה שלו, אלא ספרו לפי 

ולעניין זה לא היה זה א' ניסן שהוא תחילת  ,ראש השנה
שנה ליציאת מצרים אלא ראש השנה בא' תשרי כפי 

 .שנה לפי יום הלידה( 20מנו )ואילו לרמב"ן נ, שאנחנו מונים
זה גם ספירת עם ישראל על ידי תרומת מחצית השקל  ולפי

ה הספירה של אחרי חטא העגל( יתהי )ובפשטות זולאדנים 

רבנות על ידי מחצית השקל לקוגם בספירה זו של א' אייר 
 שניהם היו באותו שנה לפי ראש השנה של תשרי.

 

כשנתבונן נבחין שכשירדו למצרים וכן כשיצאו  והנה
ממצרים לא משה רבינו או אדם אחר ספר אותם, אלא 

 מספרם מבורא עולם, וזה פלא שאפילו מספר קטן התקבל
היה ספירה אנושית, נפש גם כן לא היה ציווי שת 70של 

ספירה  היו בציווי על כל הספירותואילו לאחר חטא העגל 
כי מה גרם חטא העגל שמאז ומה ההבדל??? ו אנושית.

  יצטרכו ספירה אנושית???
 

כי בורא מזה ההוכחה שאנחנו חביבים לפני המקום,  ואכן
עולם לאחר חטא העגל רוצה להוכיח לנו את חשיבות עם 

תשובה דווקא בגלל ה אדרבהו ,למרות חטא העגלישראל 
 כל יהודילחשיבות תוספת  לכן מאז ניתןשעשו לכן התעלו ו

 .הייתה אנושיתמאז ולכן הספירה  בנפרדגם ויהודי 
 

 הוא יתברךכן בורא עולם רצה להוכיח שלמרות ש כמו
ספר בעבר את עם ישראל גם כאשר הם יצאו ממצרים והיו 

והתשובה שעשו עם גל עמאז חטא ה בכל זאתריבוא,  60
בגלל  זהחטאנו ש שמהוכיח לנו מבורא עולם ישראל, 

אנחנו בני אדם עם בגלל שודווקא אנחנו לא מלאכים, ש
שהחטא שלנו הכאיב לו כך גם  לכן כמועליות ונפילות 

 ,מאוד מעשי ידינו משמחים אותו -המצוות שאנחנו עושים 
 כי להם אין יצרים!!!! -ועוד יותר מעבודת המלאכים 

 

וכפי שמשה רבינו  משכןביקש שנעשה לו הקב"ה  ולכן
וכדברי  –" יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינוהדגיש "

 כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נעם ויהיהפסוק "
גם רצה שמשה רבינו  ולכן ,"כוננהו ידינו ומעשה עלינו

שחשיבות עם ישראל היא ממעשה  ,ישראל את עם יספור
, ואנחנו האנשים מלמטה בונים את הקדושה בעולם ידינו

 .ואת שם ה' בכל העולמות כולו, ומקדשים את עם ישראל
 

מבהילים שדווקא אחרי שעם ישראל חטאו  והדברים
כאשר ו ,בעגל עד כדי כך שבורא עולם רצה להשמידם מיד

דווקא אז בורא עולם  ,משה רבינו נלחם להגן על עם ישראל
קשר של  – ואת אחורימתקרב יותר למשה ומראה לו 

שזה המקסימום שיצור חי יכול לראות בחייו, , תפילין
כי אחרי הכעס הייתה עצומה ביותר, זו והתקרבות 

, וזה התחיל מהמנהיג אהבה חזקה יותר הוהסליחה מגיע
  על כל עם ישראל.  בהמשך והשפיע 

 

וכאשר אנחנו נופלים כמה אבא שבשמים אוהב אותנו עם החולשות שלנו, כי הוא ידע את יצרנו וזוכר כי עפר אנחנו,  ללמדנו
בורא עולם בוכה ומצטער מאוד על בן יקר שהתלכלך ונהיה מטונף, אבל כאשר אנחנו מתנקים ובוכים על שהתלכלכנו 

ורא עולם אבא יקר מחבק אותנו באהבה "בני היקר" תודה!!! אז בומקבלים על עצמנו משנה זהירות לא ליפול ולא להתלכלך 
אבינו שבשמים ומגביר את אהבת ה' כי זה משמח את תודה שחזרת אלי!!! כי תשובה מלבד שהיא חובה היא גם מצווה!!! 

 .ולרצותו אליואהבתנו להרבות את  רצוננוכי  ,, כי הוא יודע את חולשתנו ורואה שאנחנו משתדלים להתגבר על חולשתנולינוא
 

כדאי לנו מאוד מאוד, להיות נקיים באותו ובורא עולם כביכול ממשמש בכיסו כאדם שבודק כסף בכיס, אם כן   והיות
 זמן!!! שלא יגעל מחטאינו חלילה, תוך כדי המשמוש בנו!!!

 

"ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו"
 

 ויעשו, למה יש כפילות בפסוק, הקדוש האלשיך שואל
שהכפילות באה ללמד שגם  ,מתרץ האלשיך ??עשו כןו

מחשבה טובה לעשות מצוה נחשבת לעשייה, ולכן כשביצעו 
, והסבר זה מתאים עשיות 2את המצווה יש כאן כאילו 

לגעת  פרשים שקיבלו על עצמם לאכפשטות ביאור המ
במשכן ולחיות במחנות לפי הסדר שיקבע להם בהמשך, 

 .ושיתנו מקום חנייה ללוים קרוב למשכן
 

לא מובן מה כאן הגדלות במחשבה לקיים  ולכאורה
 שיקבע בהמשךבמחנות לפי מה מסודרים לחיות  מצווה זו

 נלמדעד כדי כך שדווקא במצווה זו  ???ולא לגעת במשכן
 למצווה???שגם המחשבה הטובה וגם העשייה נחשבים 

 

לפרוש  מה שקבלו אליהם" זה אכן ויעשוה" ואולי
מהמשכן ולחיות במחנות מסביב ללויים כפי שיאמר להם 

" זה הולך כן עשו"משה וכבר נחשב להם כאילו עשו, אבל ה
כאן היה קושי להאמין שביום אחד יספיק  הספירה,על 

משה ואהרן והנשיאים לספור את כולם אחד אחד אישית 
גם מלבד זאת , וועדים במקרה הצורךעם בדיקת תעודת יוחסין 

 לחלקם לשבטים.
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שלכאורה כך פשטות לשון הפסוק בכל זאת  ולמרות 
שכותב חולקים עליו( ש)ולא מצאתי מפורש  ברמב"ןראיתי 

אל א' אייר  –שלמרות שכל עם ישראל התייצבו ביום אחד 
, ואכן פלא הספירה לקחה מספר ימיםבכל זאת  ,משה

הדבר שאם הספירה לקחה כמה ימים מדוע היה ציווי 
שכולם יתייצבו בא' אייר, הרי ממילא לא ספרו את כולם 
 באותו יום, אז מה התועלת בזה שכולם באו באותו יום???

 

 ,לפי דברי הרמב"ן היה כאן קושי גדול אחר אדרבהו
שהיהודים למרות הפליאה והתמיהה בשביל מה צריכים 
כולם לבוא ביום אחד אם ממילא הספירה לוקחת כמה 

באו בלי יוצא מן הכלל ימים, בכל זאת כל עם ישראל 
כי  ,באואלא כולם ולא רק כי חייבים, באותו יום אל משה, 

 .קדמה לזה מחשבה טובהאכן 
 

צריכים לבוא שאם משה אמר בשם ה' שהיום  האמינוש
זה נראה ו למרות שזה לא הגיוניו אז כולם באים, ולהיספר
בלי ובתמימות באותו יום באו  כולםזאת בכל  ,כמיותר

לאחר שנוכחו לדעת בסוף היום שהספירה  גםו ,פקפוקים
עדיין לא פקפקו ולא הרהרו יום הסתיימה באותו לא 

היה דווקא כאן , ולכן במחשבהחלילה לא בדיבור וגם לא 
.ועי' לקמן, ת למצווהונחשב ותשגם המחשב מיוחדדגש 

 

 אבתם לבית משפחתם על ויתילדו השני לחדש באחד הקהילו העדה כל
 

שהספירה התבצעה בכמה הרמב"ן  קודם שדעת כאמור
היה צורך שכל עם ישראל ודבר תמוה הוא למה  ימים,

שכל הספירה וגם אם נאמר  ??איירביחד יתייצב ביום א' ב
להבין מדוע בורא עולם לא פרס את צריך  גם כןביום אחד,  הסתיימה

היה צורך זמן הספירה לכמה ימים, למה הכל ביום אחד?? למה 
 להסתמך על ניסים??

 

שעם ישראל פרה  שכתבמלוא העומר לתרץ על פי ה ונראה
ששה בכרס אחד, כי היו רשעים  - ורבה מעל דרך הטבע

שהוציאו לעז בבני ישראל שהם ממזרים, כי אם המצרים 
ריבוי מעל היה  לכןשלטו בגופם כל שכן שלטו בנשותיהם, 

, להראות שהם יהודים כשרים, כי בורא עולם לא הטבע
 .ממזרים בעולם ושייוולדירבה בניסים 

 

צורך להוכיח היה  לא אם כןהמצרים,  בו לא שלטוששבט לוי  ממילאו
שבט לוי היה הקטן כפי שכתוב בפרשה שהם לא ממזרים, ולכן 

ואילו כל השבטים נמנו מגיל חודש נמנו  הלוייםש שלמרות, מכולם
 הקטן מכל שאר השבטים. היה הלוייםשנה בכל זאת מספר  20מגיל 

 

כל עם ישראל למרות הנס שפרו וישרצו, בכל זאת  אומנם
היה חשוב להם לכתוב את הייחוס זמן גלות מצרים 

רצו הם אלא , לא רצו להסתמך על נס,  כי הם שלהם
להוכיח שלמרות טומאת מצרים  לעשות כל שביכולתם

שהיו שקועים בה בכל זאת הם שמרו על קדושת המשפחה, 
שלהם לחיבור שורשים והם רצו להישאר מחוברים ל

את  השפת אמת שביארישראל, וכפי  ומאורי עםגדולי ל
בורא  ולכן ",אבתם לבית משפחתם על ויתילדו"הפסוק 

עולם רצה להבליט את הערכתו להשקעת בני ישראל 
גם בשנות גלותם וטומאתם ו משפחתםאת טהרת  ששמרו

ואת רצונם להשקיע  יוחסיןכתב הקפידו על בכל זאת 
  .בקדושת המשפחה ועם ישראל ולא לסמוך על הנס

 

שבורא עולם עשה כביכול לא הסתפק הקב"ה בהוכחה  לכן
שיביאו דרש הקב"ה ששה בכרס אחת, אלא שנולדו 

שיבואו ויוכיחו את יחוסן כשאיפתם הטהורה, ודווקא 
ולכל  להםבכדי להוכיח  סהייחועם כתב ביום אחד כולם 

עם ישראל כולו כל העולם, כן זה הלך מהר מאוד מאוד כי 
חד  כולם מיוחסים ,היה מוכן לבדיקה בלי ספיקותממש 
 .זמינותולכולם היה הוכחות מוכנות  ולכן תוך יום ,וחלק

 

להוכיח לעם ישראל " הפגנה עצומהזה היה כמו " ובעצם
, עם ישראל למרות הגלות םכולנו מיוחסי ,ולכל העולם, כן

וראה בהמשך שמר אמונים לשורשי האומה הישראלית, 
תוספת חשובה בעניין.

 

 עלינו להשקיע בעצמנו כוחות ואפילו ניסים גלויים שעוזרים לנו להתקדש, בכל זאת יש ניסיםששלמרות  ללמדנו
 ובורא עולם מעריך את מאמצינו והם ממש לא מיותרים. , ולהכין את עצמנו כראוי להיות יהודי ראוי וצדיק,להתקדש

 

להם גבולות לא להרוס את קדושת המשפחה, ולא  "ט שערי טומאה עדיין היונלמד שכשעם ישראל היו שקועים במ וגם
טומאה ואין לי מה להפסיד, אלא בלי יוצא מהכלל כולם  "טמהיה יהודי אחד שאמר גם ככה אני שרוף מטונף עמוק עמוק ב

שערי טומאה, אז בוודאי  "טלמרות הכל שמרו על קדושת המשפחה, אז אנחנו עצמנו ניזהר שבעתיים, כי אנחנו לא הגענו למ
 את קדושת המשפחה חלילה, והיום יותר מתמיד צריך זהירות עצומה לשמור על קדושת המשפחה, וזה םלא נהרוס בידיי

 מתחיל בשמירת העיניים, אז בואו ונתחזק בעד עמנו, שנזכה להימנות עם מקבלי פני משיח צדקנו בקרוב בימינו אמן ואמן.
 

 

 אבתם לבית משפחתם על ויתילדו
 

רש"י שכולם הביאו ביום א' אייר את כתב היוחסין  כתב
חולק  והרמב"ן ם שיחזקו את ייחוסם לשבט,שלהם ועדי
פלא  וקצת ,טליחסם לשב צורך בשטר ועדים שלא היה 

למה דעת הרמב"ן שאין צורך בעדים או בשטר להוכיח על 
נראה  ובפשטות ???הם באו עם כתב יוחסין הלואהשבט, 

, שהרי אמר לא באו יוחסיןשהרמב"ן חולק שאפילו בכתב 
" שטרשלא היה צורך לא בשטר ולא בעדים, ולכאורה "

מה  יש לתמוהובכלל  ,יוחסין שהזכיר רש"י לכתבכוונתו 
 ??וכי זה שטר עם עדים יוחסין??? ספרשל  ותוקפ

 

וחוץ  ,מדברי רש"י שהספר יוחסין זה עניין אחד ומשמע
מזה היה גם צורך בעדים לחזק את נאמנות השתייכותו 
לשבט, ולא שבספר יוחסין היה חתימות העדים בכל לידה 

, כי אם כן היה רש"י כותב ספר ולידה במשך כל הדורות
האור החיים מוכח מדברי  וכן ,יוחסין חתום בעדים

הביא ל הוצרכו ואולישכתב בביאור דברי רש"י:  הקדוש
 יוכל זה כי בלי זה", בכשרות שנולד" פירוש לידה חזקת

 שהודיעתו לפי מה יעקב עד יוחסין ספר להביא הממזר
 .באברבנאלוכן משמע , אמו

 

וכי עדים כשרים היו מלבד שבט לוי?? הרי יש לדון  ובעצם
 שערי טומאה "טהיו עובדי ע"ז ושקועים במשאר השבטים 

 שכתבמה  ואולי ???וממילא בפשטות הם עדים פסולים
יביאו עדים, ואכן עכשיו שהכוונה  שיביאו עדיםרש"י 

 ,קבלת התורהכי הם היו לאחר העדים כשרים עכשיו 
ואולי בכשרותם הם נאמנים גם על מה שראו בזמן שהיו 

בשו"ת המבי"ט וכפי שכתב  ,כי הם היו כאנוסיםפסולים 
 .ויל"עח"א סימן ק"ע 

 

כמה ימים משך אפילו שהספירה הייתה בש לחדש ונראה
כולם לבוא  נצטווועל פי הרמב"ן ואין חולק עליו, בכל זאת 

בזמן בכדי שכל עם ישראל ביום א' אייר עם כתב היוחסין, 
 ,בכתב היוחסין של אחריםמה כתוב  ויראשעמדו בתור 

ויותר זול וזמין  ,או בקלף בלוח חרס כתבושפעם ובפרט 
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 ם לראותקל יותר לכול לוח חרסוב ,על גבי חרס לכתובהיה 
פשטותו ספר ו ספר יוחסיןמנם רש"י כתב א – בו מה כתוב

 .קלף מגולגל
 

דבר היה כתב אחד מוטעה או שקרי זה היה בגדר  ואם
אדם לא ש קביעה והגיון משפטי(יש חזקה )ו ,להתגלות העשוי

שקר בו, כי כל עם ישראל היו שם והיו בנקל מגלים את מ
הם שכל כתבי היוחסין לאמת גרמה זו חזקה ו ,שקרו

 .וטוען לזיוף ולשקר ומצפצףאמתיים, כי לא היה פוצה פה 
 

שבט שאצל המקלל מצאנו אי צדק או שקר כשהיה  ואכן
לכאורה היות וזה כתוב ו ,צעקו שהוא לא שייך לשבטדן 

עוד לפני החלוקה למחנות זה היה בפרשת אמור ייתכן ש
ויש דעות שזה היה בשנה ראשונה ע"פ ה',  המשכןסביב 

וכן מפורש  ,סנהדרין עה'כמו המקושש עצים שהיו באותו פרק 
ולא נמצא כל  כאן כולם באו ונשמר השקטאילו ו, בגור אריה

או ספרי כל הלוחות אכן כי והסיבה לכך היא, , תקלה
עוד בדעת רש"י  וייתכןהיוחסין היו אמת ללא פגם, 

ם, וכדברי צורך בעדיגם לבי"ד היה מתעורר שכשהיה ספק 
 .האור החיים

 

שישה או נראה, שהיות ונולדו  הרמב"ן בדעתואילו 
שישים בכרס אחת שלא כדרך הטבע, זה עצמו כבר הוכיח 

המלוא שאין בהם זנות וממזרות וכפי שכתבנו קודם בשם 
 .ולכן לדעתו לא היה כלל צורך בהוכחות העומר

 

, רק ספרי יוחסין שכולם הביאוגם הרמב"ן מסכים  ואולי
כי חלק על רש"י שאין צורך להוכחות מדין שטרות ועדים, 

החזקה כאמור הוכיחה שכל ספרי היוחסין כשרים ללוא 
 שינה מלשון רש"יהרמב"ן  יתכן שלכן ולפי זה) ,פקפוק

ולא כתב שאין צורך בספרי יוחסין, כי גם לדעתו אכן 
 ורך בשטרות ועדיםהביאו ספרי יוחסין, אלא כתב שאין צ

 (.החזקה שהספרי יוחסין כשרים הכי הספיק
 

שהנס שנולדו ששה בכרס אחד הוכיח שהם אינם  ולמרות
ממזרים ופסולים, בכל זאת בורא עולם רצה להחשיב את 

כי גם רצו  מה שטרחו משך דורות לכתוב ספר יוחסין
מעלה יש באמת מלבד זאת  ואולי, להתייחס לפי שבטם

מחייב גורם מדרבן וחשובה וערכית בספר יוחסין, כ
.הצדיקים להידמות לאבות ולשורשי המשפחה

אפילו עם ישראל שהרי  שבית יהודי אמיתי חייב להיות נקי משקרים ומתקלות הקשורות לאיכות המשפחה,, ללמדנו
את המשך אבות  ושתמשיךבלי פגם והיה להם על איכות המשפחה היהודית שתהיה מיוחסת  במט' שערי טומאה איכפת

המשפחה ברצף ובלי נתק, ולכן כל בן אדם חייב גם להיות נקי כלפי משפחתו, כספר פתוח וגלוי לעין כל, בלי צביעות כלפי 
  שאסור לגלות.חוץ וחיים כפולים, ושלא יהיו סודות ופחדים על סודות 

 

הכל יהיה ברור וחלק ברור כי נחיה חיים אמתיים ולא חיים כפולים חס ושלום, ושכל עם ישראל יוכל להעיד בנו  אלא
ושבאמת ימשיך את דרך אבותיו אתם נקיים מכל חשש, וכל שכן שאשת החיל ובני הבית ירגישו שאין מה להחביא וד"ל, 

וכך גדלים ילדים בקן חמים ונוח ולא בית מלא  וכשיש אמון גוברת השלווה בביתבדרך התורה והיראה האמיתית, 
במתיחות ומריבות ושנאה, וזכור נזכור שבידנו הדבר להיות נקיים באמת, וההרגשה של להיות נקי בלי סודות שווה את 

 כל המאמץ העילאי הכרוך במלחמת היצר הקשה, לכן חזקו ואמצו והייתם נקיים מאלוקים ומאדם.
 

 חודש, ויפקוד על פי השם""פקוד את בני לוי מבן 
 

 לתוך נכנס אני היאך ה"הקב לפני משה רש"י, אמר כתב
 אתה עשה ה"הקב אמר לו ???יונקיהם מנין לדעת אהליהם

 האהל פתח על ועמד משה הלך ,שלי אעשה ואני שלך
 ואומרת האהל מן יוצאת קול ובת לפניו מקדמת והשכינה

 ."'ה פי על" נאמר לכך זה, באהל יש תינוקות וכך כך
 

השאלה, מה הקושי של משה להיכנס לתוך  ונשאלת
אם בורא עולם  ובפרטהאוהל ולספור תינוקות בעריסה??? 

להניף  הריבעניין???? רבנו של משה  הקושימה  ,דורש זאת
, ובלי קושי ביום אחד משה עשה בלי שאלות הלוייםאת כל 

  דאי קל בהרבה מזה??ובו אז לספור תינוקות זה
 

ה בעיה של צניעות להיכנס לאוהל יתכמובן למשה הי אלא
א שגנאי הו הגור אריהשבו יש נשים, וכך ראיתי שמביא 
בורא עולם נשים, ואכן  לתלמיד חכם להיכנס לאהל שיש בו

בת קול ולכן משה לא נכנס לאוהל אלא  הסכים אתו
 הכריזה כמה יש באוהל.

 

הרי אם  וכי איפה הבעלים?????מאוד התפלאתי  אבל
מי לא יתכונן בביתך זוכים לביקור אישי של גדול הדור 

ויקבל פני רבו, ויכין את ילדיו כראוי לביקור נדיר וחשוב 
יהיה כזה, וכמובן לא יהיה צל של בעיית צניעות כי הבעל 

במקום, ואם זה לא מספיק הוא ישלח אותה אפילו נוכח 
ביקור ממנו כוכבים, רק שלא ימנע  5במלון לשבוע נופש 

  של גדול הדור בביתו????
 

לגדול  המתינולא הלווים זה לא קורה, הבעלים  והנה
נביא גדול הדור בגלל זה יש בעיית צניעות, ולכן הדור ו

 ,נמנע להיכנס לתוך האוהל שלהם, איזה הפסדהנביאים 
ידע נו ירבמשה גם שהדבר מאוד  ומפליא !!!לא להאמין

 הקב"הולכן שאל את מראש שככה יראו פני הדברים, עוד 

שהבעלים לא  ידע מראש איך ופלאאיך אעשה זאת??? 
 יגיעו לקבלו כראוי???

 

 –בפרשה הקודמת היא על פי מה שכתבתי  והתשובה
ששבט לוי החליפו את גלות , פי הזוהר הקדושבחוקתי על 

בתורה וייסורי מצרים בעמל וייסורים של תורה, שעמלו 
יתות ובקושיות וקל וחומר וליבון הלכה, יבמשניות ובבר

משמע מהזוהר שכל עם ישראל יכלו להמיר גלות וייסורי ו
 מל וייסורי תורה אם אכן חפצו בכך.מצרים בע

  

פרעה הרשע התחכם, כמו שהיצר מתחכם כנגדנו  אבל
ומפיל אותנו על ידי מצוות מדומות או שיקול דעת לא נכון, 

או תעזרו לי בעבודה, תראו איך ועם ישראל בשהוא בא ל
אני בעצמי עובד ותנו כבוד למלך, וחלק מהיהודים אמרו 
למרות שזה ביטול תורה בכל אופן צריך לתת כבוד למלך 
וכמו שכתוב בחז"ל שאליהו הנביא רץ לפני מרכבת אחאב 

 .המלך בכדי לכבדו
 

אנחנו לא ניתן כבוד למלך  :שבט לוי טענו ,מצד שני אבל
ולמרות שיש מצוה לחלוק כבוד  .כי אנחנו עמלים בתורה

 ולמלך, יתכן שהם בחרו במצוות לימוד תורה כי חששו שז
ששבט לוי  או יתכןעבודה בלי סוף למלך כפי שאכן קרה, 

היו כל כך שקועים בלימוד התורה גם בהליכתם מבית 
את  שלא ראוהמדרש לבית וכן בכל מקום ובכל רגע כך 

המלך עובד, ולא שמו לב ולא חשבו בכלל על זה, אלא 
המשיכו בהתמדתם, וככה ניצלו מגלות פרעה והמירו זאת 

 לעמל התורה.
 

ולא עזבו  באותו משקל שבט לוי המשיך בהתמדה ולכן
את תלמודם בשביל להתכונן לביאת גדול הדור לביתם, כי 
אותה דבקות בתורה שלא הבחינו בבקשת פרעה המלך 
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לעזרה בעבודה, כך גם דבקו והתמידו בלימוד ולא הבחינו 
ההתמדה  כי ,בצורך להתכונן לביאת גדול הדור לביתם

הייתה אותה התמדה לטוב ולרע כביכול, ומשה רבינו 
עולם ידעו והכירו בהתמדתם לכן ידעו בבטחה ובורא 

ית מדרש מראש שהבעלים לא יהיו בבית אלא יישארו בב
הם לא הפסידו כלום  אבל בתוך הגמרא בעומק הסוגיה,

שבסוף הם זכו ליותר !!! הם הרוויחו יותר אדרבהמזה ו
אופן שהשכינה ביקרה  ב הם זכו!!! מביקור של גדול הדור

 על עומד שמשהכתב רש"י: כפי ש ,בביתםממש מוחשי 
 מן יוצאת קול ובת לפניו מקדמת והשכינה האהל פתח

 .האהל
 

ולא הסתפק שהשכינה  ,ניגש לאהלרבנו לכן משה ש ויתכן
בבית נמצא טמון הכל ביחד כשהוא יש תגיד לו כמה 

כבוד הגדול שנחלו שבט לראות את ה, כי רצה לזכות מדרש
כביכול באופן מוחשי לוי המתמידים שהשכינה הקדושה 

 .םאוהליהנכנסת לתוך 
 

 רושם וחינוך מדהים זה לדורות שבורא עולם נכנס ואיזה
וגדול הדור טורח לכבודם ועומד בפתח למרות שלא  פנימה,

נכנס לאהל, וזה המחיש שהשכינה כביכול ביקרה באופן 
אחר בזה  ממשפחה למשפחה, שבורא עולם הטריחאישי 

 צביהגאון ר'  וידידי זה לבקר אצלם ולא בסקירה אחת,
הוכיח לי זאת, שהרי אצל  מונק שליט"אהכהן יצחק 

מנו למרות שגם הם נ "על פי ה'"לא כתוב  בכורי ישראל
הבעלים  אצל בכורי ישראלכי  ויתכן, מגיל חודש כבני לוי

, ולכן משה עצמו נכנס לאוהל (לבדן ולא הנשים)היו באוהל 
. וכאמור משא"כ בבני לוי המתמידים

 

 ואלה תולדות אהרן ומשה
 

מפרטת רק את בני אהרן רש"י שהתורה ממשיכה ו מקשה
ואלה "ולא את בני משה, למרות שבתחילת הנושא כתוב 

שאינו מזכיר אלא  ומתרץ רש"י?? "ומשהתולדות אהרן 
המלמד בן חברו תורה כאילו ללמדנו שכל י דכ ,בני אהרן

 ילדו.
 

השאלה, אם אכן למשה לא היו ילדים אז  נשאלתו
 יש לו כמו ילדים כי בכל זאתשמתאים לחדש באופן כזה 

לימדם תורה, ש על ידישלו מו הילדים כ נחשביםבני אהרן 
התורה אז למה  ,ממש למשה כן היו ילדיםהיות ואבל 

שהם  ובפרטמבניו האמתיים??  - מהם מתעלמתכביכול 
הרבה הרי פרשה זו הייתה ש ,כבר חזרו לחיות אתו במדבר

מתן תורה יתרו בא להתגייר לאחר מתן תורה, ובזמן 
בשנה השנייה לצאתם הביא את גרשום ואליעזר אל משה ו

 מתן תורה. ממצרים, שזה לאחר
 

 נזכרו שלא לומר שכתב שאפשר באברבנאל וראיתי
 ועדיין לא קטנים היו ואליעזר גרשום כי משה תולדות

ולא זכיתי להבין  המניין. מן להיות שנה 20 לכלל הגיעו
 20נספרו מגיל חודש ולא מגיל  הלוייםתשובתו, שהרי 

משה לימד את כל בני ישראל ולא רק את בני  וגםשנה??? 
אהרן, ואם כן יכתבו על כל עם ישראל, שהם תולדות 

בחומש  רוטנברג( )תלמיד חבר של המהר"ם פלטיאל חיים 'ור משה???? 
שאי אפשר לתרץ שבני משה לא  ,אומר שמות פרשת וארא פ"ו

דהיינו שלא היה  – ידיהם על מעשה כי לא אירע הוזכרו
מעשה, כמו שכתוב להם כן קרה  שהרי בהם סיפור מיוחד,

 היה שהמלאך י"רש רשופי, "המיתו ויבקש ה' ויפגשהו"
וגם כשיתרו הגיע ), בנו את מל שלא לפי להמיתו מבקש

צריך  היהגם כאן  ואם כן, (בתורה שני בני משה והוזכר
 .ונשאר בצריך עיון ,להזכירם

 

, רבנן "תנו ב' "דנ עירובין בסדר מסירת לימוד התורה והנה
 ,אהרן את חזר ולימדמשה לאחר מכן ו, מה' למד משה

שני בני אהרן הנותרים אלעזר משה צירף את ואחרי זה 
הצטרפו גם  ולאחר מכן, את כולםואיתמר וחזר שוב ולימד 

העם  כל ובסוף נכנס ,ולימד את כולםהזקנים וחזר שוב 
 ."לכולםוחזר שוב 

 

משה לא לימד גם את בניו יחד עם  מדועפלא עצום,  ושוב
נפרש, שהגמרא מדברת על נדחק ו ואוליבני אהרן???? 

או צורת מסירת התורה שהייתה מיד אחרי קבלת התורה, 
רק שני בני אהרן  כי בגמרא הנ"ל מוזכריםאפילו שנה לאחר מכן 

והיות בני משה היו , הנותרים וזה היה לאחר הקמת המשכן
לכן לא לימדם ביחד עם בני אהרן  13קטנים בני פחות מ 

שאלעזר היה  תנחומאהמבוגרים, וכמו שמוכיח המדרש 
 .30כבן אז 

 

רק את בני אהרן ולא את תורה שהיות ומשה לימד  וייתכן
בשרשרת  את עם ישראל ונטלו חלקמדו יל הם וגם ,בניו

 4)שמשה לימד  ולימוד התורה לעם ישראל, התורה מסירת
 2פעמים ואחר כך בני אהרן לימדו  3פעמים, ואחר כך אהרן לימד 

שכל יצא כך  פעם אחת,  ובסוף הזקנים לימדו את בני ישראל ,פעמים
 ,לכן רק בני אהרן נכתבו כבניו ,פעמים( 4אחד מהשרשרת למד 

וגם הם לא לימדו  בניולא לימד את ומשה רבינו  והיות
לכן בניו לא נכתבו  ,לא נטלו חלק במסירת התורהואחרים 
לימוד התורה כי העיקר אצל משה רבינו היה כבניו, 

 מסירת התורה לעם ישראל. ו
 

 המשך – בני משה
 
 

כתבתי מהמפרשים שמשה רבינו לא לימד את בניו  קודם
 ,לא למדם תורהבגלל גילם אכן רק האם  תורה, ויש לעיין

  לימד אותם תורה??? כשהתבגרו אכןבהמשך  אבל
 

 סימן פינחס תנחומאובמדרש  ד"א אות י"נחס כיפ רבהבמדרש  והנה

 שיירשו הוא בדין יורשות הבנות אם ,משה אמר :כתוב א"י
 תאנה נוצר" למשה הוא ברוך הקדוש ל"א, כבודי את בני

 יהושע !!!בתורה עסקו ולא להם ישבו בניך, "פריה יאכל
 את מאבד שאינו ,ישראל את שישמש הוא כדאי ששמשך

 וגםפלא עצום איך קרה הדבר לבני משה???  וזה .שכרו
מנהיגי  למה חשב משה שבכל זאת הם מתאימים לתפקיד

 ????עם ישראל
 

 ידבק אלעזר, לעולם רבי אמר ב' "טק בתרא בבאבגמרא  ומצאנו
 ממנו יצא - יתרו בת שנשא משה שהרי, בטובים אדם

 בת שנשא ואילו אהרן ,שהיה כומר לעבודה זרה של מיכהיהונתן 
 מה מפני א' "אפ נדרים ובגמראפנחס,  ממנו יצא - עמינדב

שהבנים גם כן תלמידי  מצוי אין מתלמידי חכמים
 היא ירושה תורה יאמרו שלא יוסף, רב אמר ??חכמים

 יתגדרו שלא כדי: אומר בנו של רב אידי ששת ורב להם,
 .הצבור ויתנשאו על

 

 ותדברשם הסביר לפי זה את הפסוקים " סופר והחתם
 לקח אשר הכושית האישה אודות על במשה ואהרן מרים

 ומידד אלדד נבואת שהם דיברו על  ,"לקח כושית אשה כי
 אשה רק מחטא שזה שאמרו משה, בני ולא מכניס שיהושע

 ער לו יהיה לא בכותית כי הנכשל ,משה לקח אשר כושית
שלא יהיה לו בן חריף דהיינו  ,בתלמידים ועונה בחכמים

ולא תלמיד חכם שיוכל לענות על שאלות בלימוד 
 והאיש" מסיים ולכן, התלמידים, ועונשו לא מחשש גאווה

הצבור, ולכאורה  על התגדר לא ובוודאי "מאד עניו משה
 ומוסיף כושית, אישה משום כ"וע חינך בזה גם את בניו,

 מציפורה גם משה פרש שטענו שלכן צ' ב' גיטין סופר החתם
גם לאחר  ככושים הטובים במעשים המשונה הצדקת
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 וטוב, צדיק בן להוליד ממנה עתיד ידע שלא כי שהתגיירה,
 ממש כושית הראשון ",כושית אישהכתוב פעמים " ולכן

 .לאחר שהתגיירה בצדקתה כושית והשנית, בגיותה
 

כרית, אז כמו לי שאם זה נחשב לחטא מה שנשא נ וקשה
" גם לא ער בחכמיםשמשה לא זכה לבנים ממשיכים "

"?? עונה בתלמידיםיזכה לתלמידים שימשיכו אחריו "
וברוך השם מצאתי שכיוונתי בשאלתי זו לדברי השל"ה 

 הצליחאיך וממילא קשה  ,"חבווי העמודים פרק יהקדוש 
ועוד ליהושע והזקנים??? רבנו להעביר את התורה משה 
 ,לי שלפי דבריו צריך עיון מה הטענה נגד מרים קשה

היא לימדה זכות על משה, ואיזה לשון הרע היה  אדרבה
 שם???? 

 

מצאנו בדומה לדברי החתם סופר,  א"כ דברים אברבנאלוב
 אחות עמינדב בת אלישבע את אהרן ויקחכתב שבפסוק "ש

 הוליד )בכדי לא לפגוע בכבוד משה שלא נרמז "לאשה לו נחשון
 אהרן בני נבחרו שלכן( שמות ו'  האלשיךהגונים, וכמו שכתב 

 גריעות בגלל ,למלכות משה לא נבחרו בני ואילו לכהונה
 משה האם, ואשת לאחי דומים בנים רוב אשתו, כי משפחת

 הבנים. שלמות נגרע ולכן ממנה, מדיינית הייתה
 

ולא היה בי אומץ לכתוב זאת, ורק אחר כל נראה לענ"ד, ולכן 
 זאת,המקורות שציינתי, ושיחה ע"ז עם רבנים גדולים, כתבתי 

שהנה משה חזר ממדין למצרים בשליחות בורא עולם 
 ובדרךלהוציא את עם ישראל, והוא חזר עם אשתו ובניו, 

פגש את אהרן שאמר לו שתבוא לבד למצרים ואל תביא 
את המשפחה למצרים, שהרי על הראשונים הנמצאים 
במצרים בגלות אנחנו בוכים ואתה הולך ומוסיף עליהם 

בקול אחיו ובא למצרים לבדו, ורק משה שמע  ואכןעוד??? 
הבן  וכאן קופה ממושכת חזרה אשתו ובניה עמה,אחר תל

אז ממה חשש  ,הרי שבט לוי לא היו עבדים לפרעה ,שואל
הרי משה בא  וגםאהרן שבני משה הלוי יסבלו מהגלות?? 

שאם  ובפרטלגאול את ישראל ואם כן אין סיבה לדאגה?? 
 הם היו מאוד קטנים מי היה מעביד אותם בפרך???

 

בפרשת  שהבאתי הזוהרעל פי שוב לכאורה  והתשובה,
וימררו  את  חייהם  בעֹבדה  על הפסוק " הזוהרש בחוקתי,

קשה  בחומר  ובלבנים  ובכל  עבודה  בשדה  את  כל  
 -,  "בחומר" בקושיה - "בעבודה  קשה"ביאר ש", עבודתם

, ו"בכל עבודה הלכה ןבליבו -,  ו"בלבנים" בקל  וחומר
 .משנהזה  -, "אל  כל  עבודתם" ברייתאזה  –בשדה" 

גלות "כולל שבט לוי" על כל עם ישראל  נגזרשאכן  ויתכן
שבט לוי החליפו את גלות וייסורי מצרים ש אלא, מצרים

בעמל וייסורים של תורה, כפי שכתוב בזוהר, שעמלו 
ובקושיות וקל וחומר וליבון יתות יבתורה במשניות ובבר

 הלכה.
 

אם בני משה היו באים למצרים, הם היו מתחייבים  ולכן
ואהרן חשש שלא ילמדו , כמו כל עם ישראל בגלות מצרים

 ועמלו ששבט לוי למדו ובעמל ובפרך כפיתורה בהתמדה 
"פקוד את בני לוי מבן חודש, ויפקוד על פי וכפי שתיארנו במאמר 

אביהם משה המנהיג יהיה עסוק ש בגללוכל זה , השם"
וכפי שנראה בסמוך  ובשליחות לעם ולפרעה בהנהגת העם

עבדים לפרעה הם יהיו משווממילא , "תורת משה"במפורש 
טומאה הם יפלו, שהרי רוב רובו של  הרשע, ומי יודע לאיזו

לא יצאו ממצרים אלא מתו  50עם ישראל פי חמש או פי 
שלא יכנסו למצרים, כך הם אהרן לכן העדיף במכת חושך, 

 ולא יסתכנו רוחנית.לפרעה לא יהיו משועבדים 
 

רב דחסידי גור  גרוס שליט"אהכהן הרב שמואל דוד  והגאון
הקשה שהפסוק  מבעלזא מהרי"דשה, הוסיף לי, באשדוד

" זני בנךלמען תספר בא" של מצוות סיפור יציאת מצרים
וידעתם כי אני מתחיל בלשון יחיד, ומסיים בלשון רבים "

יכול היה  יהודי אחד באותו דורשאכן רק  ותירץ ??"?השם
משה רבינו , והוא לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים

, כי לכל עם ישראל לא שייך שיספרו לבניהם כי גם לבניו
היו בשעבוד ובנס היציאה אפילו הקטנים בניהם 

שאפילו לילדים הקטנים השפיע  הרי לנומהשעבוד, 
בניו כי  אצל משה רבינו היה שייך שיספר, ורק השעבוד
 .כלל ופרטמשעובדים במצרים ולא היו לא היו 

 

מנותקים יתכן שהיות ובני משה היו  !אוליושוב  ,ואולי
, לכן בצעירותםמשמעותית  מהלימוד עם אביהם תקופה

ישבו ולא בדו קצת מחשקת התורה כדברי המדרש "יהם א
אמם הייתה מישראל אזי אם  מנםאו ,"עסקו בתורה

למרות שאביהם היה שקוע בצורכי ציבור למען הצלת עם 
התורה הייתה מתחברת אליהם בשלמות בכל זאת  ,ישראל

על רבי חמא בר ביסא שהלך  ב' "בבגמרא בכתובות סשמצאנו כמו 
אבל כאן  ,שנה ובנו ר' אושעיה צמח לתלמיד חכם לבד 12ללמוד 

ולכן הם אבדו מחשקת  ,הישראלית היה חסר את כוח האם
 וייתכן שבעצם כל זה אולי כלול בכוונת הגמראהתורה, 

 .ב' ק"ט בתרא בבא
 

משה רבינו לא לימד אותם אישית כפי שלימד ש ייתכן ולכן
את בני אהרן, או שהתחיל ללמדם אישית והפסיק כי לא 

צירף אותם  ועל כן הואראה בהם התקדמות ראויה, 
היות והיה , ולשיעור הכללי שלימד את כל כלל ישראל

לכן הם לא זכו גם בהמשך להיות חסר להם העמל הראוי 
 ,אהרן ובניו והזקנים שלימדובמעגל מלמדי התורה כפי 

עול שבגלל ה ב"תורת משה"כדברי אח"כ מפורש  וראיתי
וכמו , לא השגיח על בניולכן ישראל על משה רבינו של בני 

ובניו , "והיה  כל  מבקש  ה' יצא  אל  אהל  מועד"ב  וכתש
לא מחמת עול הציבור והוא  ,יו מהמבקשים מעצמםהלא 

 .יה יכול למושכםה
 

יום  אשר   - ואלה תולדות אהרן ומשהכוונת הפסוק " וזו
 יתרו רשתבפ רש''יש ופיר" וכדיבר  ה'  את  משה  בהר  סיני

מן  ההר " ישרלביתו אלא הלך , שלא "מן ההר אל  העם"
שבני אהרן   גרם" יום דיבר ה' בהר סיני" ולכן, "אל  העם

 ,מחמת העול תולדותיוכ יהיובניו  לא שו ,תולדותיוכנעשו  
, וכמו שכתב יראת שמים מופלגת הייתה להם מנםא

חשב לכן ו "בי סימן( חיים אורח) א חלק סופר חתם ת"שו החתם סופר
משה שהם מתאימים להנהגה במקומו, ואת הגדלות 

, ןבתורה סבר משה שבורא עולם ישלים להם את החיסרו
בורא עולם לא השלים להם את ידיעת התורה בנס, כי אך 

ה מטרה ברורה לבורא עולם ללמדנו שאין התורה יתכאן הי
כל העניינים בדרך זו. ועוברת בירושה, ויתכן שלכן התגלגל

 

עד כמה חמור להפסיד השקעה בילד, הנה אפילו משה רבינו שהיה אנוס בזמן שלא לימד אישית את בניו נלמד  מזה
הקטנים, בכל זאת לא הצליח להשלים את החסר ולתקנם לעמול בתורה כראוי, אז כל שכן אנחנו נקפיד ולא נזלזל, אם יש 

 ה, שלא נבכה אחר כך בלי שנוכל לשנות חלילה.לנו ילדים קטנים זה הזמן להשקיע ולהתחבר ולחבר את הילד שלנו לתור
 

 בדרך אחרת –המשך    בני משה
 

 ב"ל שמות האור החיים הקדושאבאר על פי  אחרת ובדרך
שכאשר ריבונו של עולם כעס על חטא העגל הציע למשה תן 

מבניך אמשיך את עם במקומם לי ואמחה את עם ישראל ו
הוצאת  אשרטען משה " ."לגוי אותך ואעשה" -ישראל 

שבניו ישמשו תחליף לעם ישראל,  יתכן שלא ,"גדול בכוח
טען ששני  משה אבל ,משעבוד מצרים כי עם ישראל יצא

לא היו בגזירת מצרים, והגלות יש בה עוצמה ככתוב  בניו
 ",הוצאתיך אשרבדיבור הראשון " הדברות עשרת בתחילת
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 הכוח שנתן להם להשתעבד זה מצרים שהיציאה משעבוד
 ליציאת רמז יש מצוות בהרבה וכמו שמצאנו, לבורא עולם

סיבה  ושאולי ז לפי זה וייתכן ,לבניי חסר וכוח זה מצרים,
 היה לא גדלו בתורה כראוי להם, כיבני משה נוספת למה 

עם ישראל , ובפרט שכל חסר להם את כוח הגלות והשעבוד
 עברוכולם והסביבה מסביב  יםחברמשפחה וההכולל 

והמירו עמל ועבדות מפרעה לעבדות לבורא שעבוד ועמל 
.ודווקא הם לאעולם, 

 

, שאינו דומה מי שגדל וצמח מתוך צער וסבל, למי שגדל בלי הצער והסבל, כי מתוך הסבל אפשר לצמוח הרבה ללמדנו
יותר, כפי שראינו שבגלל שרבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר חיו שנים בסבל במערה לכן צמחו הרבה יותר מתנאי דורם, 

הגאולה מהקושי נותנת לנו כוח להתמסר לבורא עולם, וכמו שדווקא הקושי הוא שבונה אותנו, וכי לפום צערא אגרא!!! 
 .לישועה" בהלל "זה השער לה' צדיקים יבואו בו" ואיך נבנה צדיק????? על ידי "אודך כי עניתני ותהי ליהמלך שאמר דוד 

 

הסבל כי  מתוךלגדולי ישראל נצמח שלפחות  ,אם כבר נגזר סבל לפחות ננצל אותו למקסימום שאפשר לנצלו לטובה ולכן
 נרגיש קרובים יותר לבורא עולם.

 

 המשך –עוד דרך 
 

שמשה רבינו , הקדוש על פי האור החייםיש לבאר  ועוד
בכוונה לא לימד את בניו תורה בהשקעה כפי שהשקיע 

כי פחד שמא אם ישקיע בהם כראוי  ולימד את בני אהרן,
בכל חיסרון הגלות  למרות וזאת הם יצמחו לגדולי ישראל

יגדלו בתורה, ואז בשעת עבירה של עם ישראל זאת הם 
יכעס  הקב"ההמרגלים וכיוצא בזה, העגל או חטא כחטא 

כטובים יראה את בני משה מאוד על עם ישראל, ואם 
יחליפם חלילה ש ביותר ומושלמים בכל יתכן םוכראויי

 .בעם ישראל
 

יראת עיקר בבהם בהשקיע רבנו בכוונה משה שלכן  יתכןו
 בתורה מלגדלם לגדוליםחוץ הטובות כל המידות בשמים ו

עבד לא פלא שמשה קיבל את התואר "ו, ומעתיקי השמועה
 .עם ישראלטובת ל כל כולו - כולו לה'כי כל  ,"נאמן

 

בשעת פטירתו מהעולם כשראה שאכן ריבונו של  אבל
ניגש עולם שוב לא ביקש להחליף את עם ישראל בבניו, 

ביקש שבניו לא יפסידו מה שהקריב על חשבונם, ו משה
וכאמור בורא  ולכן ביקש שה' ישלים להם את כוח התורה,

עולם רצה ללמד שתורה לא עוברת בירושה לכן לא 
 נתמלאה בקשתו.

 

מבורא עולם על בניו, וגם הקרבתו בקשת משה  זאת  ובכל
בני את טובת בניו לטובת כלל ישראל, לא הלכה ריקם, ו

, ישראל יותר מכל יוצאי חלציהם משה זכו שהתרבו
 למעלההתרבו בני משה ש )ברכות ז' א'(בגמרא  וכמובא
כתוב שבני  ז("ט פרשה )שלח רבה ובמדבר, אריבו מששים

 משה מנהיגים את גלות עשרת השבטים מאחורי סמבטיון
 ויביאו הקב"ה יתן להם רשות לבא ולעתיד החשך, והרי

 לירושלים. את כולם עמהם
 

זה היה הלשון הרע של מרים במשה, שמרים ואהרן  ואולי
שפרש מאשתו זה לא בגלל היו צריכים להבין שמשה 

הבעיה שיש באשתו או במוגבלות היכולת למשה לגדל בנים 
 היה עליהם להעמיק, אלא לתפארתתלמידי חכמים 

מעשה אצילי במיוחד כאן עשה  משה רבנו אדרבהש ולהבין
והקריב את גדלות בניו וגם פרש מאשתו בכדי לא להוליד 

עוד ילדים, בכדי לא לסכן את כלל עם ישראל וכאמור.
 

לריבונו של לגמרי להתמסר לטפס למעלה באהבת ישראל ובאהבת הקב"ה, שזה אומר שעלינו מזה עד כמה אפשר  ונלמד
נלמד מכאן שתפילה ובקשה ומסירות נפש של צדיק והקרבה של צדיק, לא יוצא  ןמו כעולם ולאהבת ישראל מושלמת, וכ

מזה הפסד כי בטווח הארוך מתברר הטוב שיצא מכל זה, כי בורא עולם שומע ומקבל תפילת צדיקים ורצון יראיו יעשה, 
 נראה להיפך. ולפעמים זה דיתימיזה נראה הטוב הרק בורא עולם עושה לפי הטוב האמתי שצריך להיות ולא תמיד 

 

 המשך- למה משה רבנו חשש שהקב"ה יחליף את עם ישראל בבניו??
 

שמא מאוד ש הקודם כתבתי שמשה רבינו חש בדיבור
 .יחליף את עם ישראל בבניובורא עולם 

 

 בחוקותי בפרשתש :תבתיכתי ועל סיום פרשת בחוק והנה
 הפרשה , ובסוףקללות יש מכן ולאחר, ברכות תחילתהב יש

 לה שישכ הקדש בהמת ולהחליף להמיר האיסור על מדובר
 בבית להקרבה)שהיא מיועדת בעצמה  הגוף קדושת
 האדם זאת בכל ואם ,אחרת בהמהב הולהחליפ (המקדש

 ששניהוא  הדיןאומרת התורה ש אז, והחליף המיר
 לי קפצהו ,החילופין הצליח ולא, קדושות הבהמות
 עולם בורא, הקללות כל אחריש !!!מדבש מתוקה מחשבה

 בעם אותנו להחליף יכול לא ה"הקב שלעולם, לנו מגלה
, עולם לבורא הגוף בקדושת קדושים ישראל עם כי, אחר
 תמיד אלא, באחרים אותנו ולהחליף להמיר אפשר ואי

 הברכה ווז ,הגוף בקדושת נשארים היהודים אנחנו
 בורא של אנחנו ולנצח ולעולם תמידש, ביותר המתוקה

רבנות זה סיום מושלם לספר ויקרא ספר הק, ועולם
שינוי בין עם ישראל שמסתיים בקשר האמיץ הבלתי ניתן ל

 לבורא עולם לנצח.
 

כן נשאלת השאלה למה משה רבנו עדיין חשש שבורא  ואם
עולם ימיר את עם ישראל בבניו של משה רבנו, הרי בורא 

עם ישראל  עולם הודיע כבר שאי אפשר להמיר את
כשבורא עולם ישמיד את עם ישראל  ואולי באחרים???

זה לא  ,כפי שאמר למשה רבינו לאחר חטא העגל ,חלילה
נכלל באיסור של המרת קדושת הגוף, שזה כביכול מקרה 
שבהמת קדושה מתה לפני ההקרבה שמותר ולפעמים גם 

 חובה להביא אחרת במקומה.
 

העומדת  כבר ידוע שכשם שאסור להמיר בהמה אבל
טיל הל( "ע יו"ד שי"גוש)לאו סור יאיש כך גם  ,להקרבה

אסור להרוג אותם ש כ"ש בפשטותו ,יםימום ביד בקרבן
שוב קשה למה חשש משה  וא"כ ,)ולכן מכניסים לכיפה( םיבידי

 עם ישראל הקדושים בקדושת הגוף??כל ישמיד את  'הש
 

שמשה רבינו חשש שכשעם ישראל יחטאו הם  וייתכן
את עצמם כביכול לבעלי מום קבועים, וממילא הם יהפכו 

ירדו מקדושת הגוף שהייתה להם, ודומה הדבר לקרבן 
ואחרי  ום קבוע שאז הוא כבר מותר בפדיוןשנפל בו מ

שלא  וצא מקדושתו, ומזה חשש משה רבינוהפדייה הוא י
נגיע למצב כזה שיהיה מותר לבורא עולם להחליפנו 

 ני חטאינו.באחרים מפ
  

שהקב"ה  לבכורי ישראלזה לכאורה מה שקרה  ובעצם
קידש אותם כביכול בקדושת הגוף לעבודת המשכן ובית 
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 כהניםובגלל חטא העגל הקב"ה החליף אותם בהמקדש, 
, את מצוות פדיון בכוריםבהם ולכן שייך לקיים  ,משבט לוי

דווקא בפרשה זו נרמז העניין שמשה רבינו השקיע  ואולי
בבני אהרן ולא בבניו וכאמור, כי ראה מה גרם החטא 

בסוף ימיו גילה  אך ,כהניםלבכורי ישראל שה' המירם ב
וגם כאשר רובם חטאו שוב משה רבינו, שאין חשש לזה, 

בורא עולם לא החליפם רק העמיד את הדור הבא תחתם 
משה הבין  לכןמעלה מתו במדבר, שנה ו 20והדור של בני 

רבנו שבורא עולם לעולם לא יגדיר את כלל ישראל 
כבעלי מומים קבועים המותרים בפדיה והחלפה,  בכללותו

ורק על קבוצה ויחידים כביכול הקב"ה יכול להגדירם 
 .כהניםשהחליפם ב כמום קבוע, כמו בכורי ישראל

 

תשאל, הרי בחטא העגל בורא עולם רצה למחוק את  ואם
כל עם ישראל, והרי כלל ישראל לעולם הוא קדוש בקדושת 
הגוף ולעולם יש בו איסור תמורה, וכידוע בורא עולם 
מקיים את כל התורה כולה גם קודם שניתנה וא"כ איך 

לכך,  והתשובהבורא עולם הציע להחליף את עם ישראל?? 
ישראל נהפך כביכול לבעלי מום יתכן שאז אכן כל עם 

לאחר חטא העגל משה רבינו הצליח  אדרבהקבועים, ו
בתפילתו העצומה להשפיע שהקב"ה יותר לא יתן לכלל עם 

שמשה רבינו  וייתכןישראל להיות כבעלי מומים קבועים, 
לא ידע עד סוף ימיו שעד כדי כך הוא הצליח להשפיע 

התגלה לו כוח בתפילתו לאחר חטא העגל, ורק בסוף ימיו 
תפילתו העצומה עד כמה פעלה לטובת עם ישראל לנצח.

  

, הזה הסוד את לנו ומגלה אותנו שאוהב עולם לבורא שיש לעם ישראל קדושת הגוף נצחית, ונתקרב זה את ננצל קדימה
בעלי מומים קבועים שאז  נהיהלא שמאוד  והיות ובאופן פרטי אפשר כביכול להתנתק מכלל ישראל, לכן עלינו להיזהר

, אלא גם כשיש נפילות כי בני אדם אנחנו בכל זאת אותנו חלילה מותר להמיר ולפדות ויהיהנאבד את קדושת הגוף חלילה 
שכך הנפילה תהיה בגדר "מום  , אלא מיד להתחזקלתקן ולהתעלות ולא לשקוע עוד בעבירה חלילהחובה עלינו מיד 

 .חזק חזק ונתחזק –"קדושים תהיו" את מצוות חיינו לקיים לשאוף ולהתקדם וועובר", 
  

 ישראל בני בבהמת בכור כל תחת הלוים בהמת ואת
 

שואלים וכי איך החליפו את הבהמות  המפרשים
הבכורות של בני ישראל בבהמתם של הלוים, הרי אסור 
להמיר ולפדות בהמת בכור תמימה בלי מום בבהמה 

כתב רש"י שמדובר רק בבכורי בהמות  ולכן אחרת???
פטר חמור, אבל בכורים של בהמות טהורות אכן  -טמאות 

  כפי שחייבה התורה. כהניםלא פדו אלא מסרו ל
 

 יתה גזירהשכתב שכאן הי באברבנאלראיתי חידוש  מנםא
מלכי המלכים שהתיר להם לפדות את מיוחדת של מלך 

מות בבה -בכורות הבהמות הטהורות גם כשהם תמימות 
להבין מדוע שבורא עולם יתיר דווקא כאן  וצריך הלוים,

בורא עולם לפני  ,את האיסור של המרה, הרי כאמור קודם
ספירת עם ישראל רצה להבהיר להם שהוא לא ימיר אותם 

תי באיסור המרה וסיום בחוק , ולכן נסמךבאחרים

רואה שיש תכף ומיד לספירת עם ישראל, והנה עם ישראל 
דשים למרות גות וגזירת מלך מיוחדת שמתיר המרת קחרי

 שזה אסור בדרך כלל???
 

שמשה רבינו בכוונה לא לתרץ על פי האמור קודם,  ונראה
שלא יהוו  ע בבניו בלימוד התורה כראוי, בכדיהשקי

כפי שהציע בורא עולם לאחר שעם  ,תמורה לעם ישראל
עד כמה  באה להמחישהתורה כאן ולכן  ,ישראל חטא בעגל

לחששו  שלכן היה מקום גדולהסכנה הזו הייתה מוחשית 
אחרי האיסור של שגם , כי הנה ראינו רבינומשה  של

לפדות  גזירת מלך מיוחדת לחרוג ולהתירהמרת קודש יש 
ילמדו מסמיכות גם הקדש קדושת הגוף, וכך עם ישראל 

ואת  ,משה רבינוהעצומה של  ואת גדלות העניינים, ויבינו
.הקרבתו האישית לטובת קיום עם ישראל

   

לראות בהם חסרונות אלא רק מעלותיהם, כי לנו שנכיר ונעריך את רבותינו, וחלילה לבורא עולם , עד כמה חשוב ללמדנו
שהמהרהר אחר רבו  ,חברנו חייבים אנו לראות רק את מעלותיהם ולא את חסרונם כל שכן ברבותינו ובגדולי ישראלאם על 

 כמהרהר אחר מלכות שמים ח"ו, ובדרך כלל חסר לנו את ראיית התמונה השלימה והמורכבת שמשנה את הכל מרע לטוב.
  

 יחנו מועד לאהל סביב מנגד ישראל בני יחנו אבתם לבית באתת דגלו על איש
 

וכי עניין המחנות והדגלים זה דבר פלאי וכי מה ענינו,  כל
מה וכי  ??מחנותלו לדגליםרצו והתאוו  עם ישראל

 ותצרכביכול יוהמחנות ש ובפרט ???משמעות עניין זה
ספר  כתב שבורא עולם רש"י והנה?? של עם ישראל פירוד

 ,ניהםישכינתו ב בא להשרותכשבא' באייר  את עם ישראל
היה צריך לספור אותם בא' ומקשים המפרשים שאם כן 

מקום השראת השכינה ולא בא'  ניסן עת הקמת המשכן
 ?אייר??

 

נוסח אומרים ב יש לשאול בעניין אחר, למה והנה
קדושה, שאנחנו רוצים לקדש את בורא עולם כמו ה

מקדשים אותו שמקדישים אותו המלאכים, הרי אנחנו 
 ,הרבה יותר מהמלאכים, כי להם אין יצר הרע ולנו יש

להתקדש  מתאמצים ונלחמים ביצר בכל כוחנוואנחנו 

ולקדש את בורא עולם, ויש לזה עוצמה הרבה יותר ממה 
 שהמלאכים מקדשים בלי יצר הרע????

 

שבעת מתן תורה עם ישראל  במדרששכתוב  לתרץ ונראה
יחד עם בשבאו מלאכים  אלף 22את מלאכי השרת  ורא

בורא עולם והיו מסודרים במחנות ודגלים, ועם ישראל 
שלכל אחד יש צורה  ,התקנא בהם, כי ראה שהם כמו פזל

מיוחדת וכל אחד יש חשיבות בפני עצמו וכל קבוצה עם 
ניהם יאין קנאה בלמרות המחנות שלה, ו תוהייחודיוהדגל 
זה מזה וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים "אלא 

  ."ונותנים באהבה רשות זה לזה, קדושה כולם כאחד
 

יחודיות של !!!!!! בהתקנאו במלאכיםעם ישראל  בזהו
התחברות של כל קבוצה בנפרד מצד אחד ומצד שני ב

באהבה לקדש שם שמים!!!!הנפרדים ביחד החלקים 
 

אנחנו מוסרים נפש לקדש שם שמים ומנצחים את היצר באופן פרטי , נכון שעדיין יש לנו מה ללמוד מהמלאכים ללמדנו 
ושלא נחיה במחשבה שרק , לעצמהקבוצה כל  שלא נחיה ,מלאכיםהמחנות שיש ללנו האחדות של  ההרע, אבל חסר

שביחד יש תמונה שלימה  לנו חלק מפזלשכו להביןוחייבים אנו צריכים אנו הקבוצה שלנו זה עיקר עם ישראל, אלא 
נכון גם בפזל יש מרכז התמונה ויש קצה התמונה, אבל עדיין כולם חייבים את כולם, כאברי הגוף שמתאחדים , ומושלמת

, במטרה "איש על מחנהו ואיש על דגלו"את המחנות והדגלים, בשמחה ולכן עם ישראל קיבל ונצרכים לגוף אחד, 
סביב המטרה האחת כמו בכל זאת עלינו להתאחד כל המחנות ביחד ולהתחבר יחד לק מפזל, ונכיר שאנחנו חנמחיש וש

 אהבה את בורא עולם.אחדות מושלמת בקדש כמלאכים בשנ בכדישחנו סביב המשכן, 
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 עוד בעניין הקדושה
 

זה, נראה לבאר את נוסח הקדושה, שבהתחלה  ולפי
??? ועונים "איה מקום כבודו" שואלים המלאכים

"ברוך  ולאחר מכן אומרים"כבודו מלא עולם",  המלאכים
ולכאורה הדברים נראים כסותרים, כי כבוד ה' ממקומו", 

בתחילה לא ידוע מקום כבודו, ולאחר מכן כבודו מלא 
עולם, ובסוף מקום ה' כביכול ידוע, ולא מובן מה קורה 

  ?בעניין מקום ה', ומה השאלה והתשובה?
 

יתכן, שבהתחלה כשעם ישראל לא באחדות אם כן  אלא
יש גלות וגם השכינה הקדושה בגלות, לכן המלאכים 

כי השכינה בגלות, ואכן גם "איה מקום כבודו"  שואלים
 "כבודו מלא עולם.בהיות השכינה בגלות עדיין 

 

לאחר שעם ישראל התחזקו באחדות ישראל  אבל
ומאמינים בבורא עולם ומייחדים שמו ערב ובוקר באהבה, 
ממילא תתבטל הגלות ובורא עולם ישוב מהגלות למקומו, 

את עם ישראל מים ויחון חהוא יפן בר ממקומווממילא 
 ויביא את משיח צדקנו בקרוב בימינו אמן ואמן.

 

מה בנתי תבונהבבין הזמנים של חודש אב  ובשחרית
קדוש קדוש אחרי ""ובא לציון גואל", שאומרים בתפילת 

"ואשמע אחרי קול רעש גדול "ברוך כבוד ה'  כתובקדוש" 
ולא הבנתי מה העניין ששמעתי מאחורי?? איזה ממקומו", 

היות ועם הבנתי!!! שאולי , ופתאום מסר טמון כאן???
ישראל התחזקו להיות באחדות ולקדש את הקב"ה 
באחדות כמו המלאכים, לכן עם ישראל נהפכו ליותר 

מהמלאכים, כי מלבד קדושתם שבאה מתוך קדושים 
ת היצר מה שאין למלאכים, כבר מסירות נפש במלחמ

בעם ישראל גם מעלת האחדות של המלאכים, ואם  נוספה
"ואשמע אחרי" ולכן  כן המלאכים פחותים מעם ישראל,
 לפני המלאכים!!!! םכי האדם בראש, עם ישראל מקדי

והם המלאכים מאחורינו!!!!
 

 המשך
 

שאם מטרת הבאנו את הקושיה על דברי רש"י  קודם
אם  ,בא להשרות שכינתו בעם ישראל 'הספירה הייתה כי ה

כן למה נספרו רק בא' אייר ולא נספרו בא' ניסן עת הקמת 
 ?? המשכן

 

שרק לאחר ז' ע"ב ב"ב הגמרא  על פימתרץ הדשן  תרומתוב
 30, ולכן רק לאחר שהמשכן שכן יום נחשב תושב קבע 30

שהמשכן הפך ולכן רק בא' אייר  ,יום זה נחשב כקביעות
  ישראל.את ספרו בוע רק אז להיות ק

 

יום  30קשה שהרי במשנה כתוב מפורש שדין  ולכאורה
נאמר רק בשוכר דירה אבל אם קנה בה דירה הרי מיד 
נחשב לתושב קבוע, ואם כן בניית המשכן על פי ציווי ה' 

 ושובדומה יותר לקניית דירה מאשר לשכירות דירה, 
 ובכללחוזרת השאלה למה לא נספרו מיד בא' ניסן??? 

 ו והכל כביתו שלו??בורא עולם נמצא בכל העולם כול
 

שיהיה לנו היהודים קביעות יום זה בכדי  30, שה ונראה
 ."ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כמו שכתוב "במשכן ה'

וכדברי הזוהר הקדוש "ועשו לי שהמקדש יהיה קבוע בתוכנו, בקשר אמיץ וחזק, לקב"ה את עצמנו  שעלינו לחבר ללמדנו
 ולצורך זהושכנתי בתוכם" בתוך כל יהודי ויהודי חייב להיות בית מקדש מעט, וכפי שהארכתי בפרשת תרומה,  –מקדש 

יום משמש כהשרשת הרגל כלפי  מי שמסתפק אם אמר מוריד  30, ואמר לי ידידי הרב אפשטיין  שמצאנו ש לקביעות לפחותיום  30 צריך
הימים, ולכן בתוך   30יום לא יחזור על התפילה כי בפשטות לא טעה כי כבר השתרש לו  התפילה הנכונה במשך  30יב הרוח שלאחר הטל או מש

 30תפילות וכפול  3יום מספיק כי בכל יום מתפללים  30לחלק כי לגבי טעות בתפילה אומנם עדיין יש  ,בתוכנויום אפשר להשריש את הקדושה  30
פעמים לא כולל מוספים של שבת וראש חודש, מצד שני קדושה זה כל רגע ורגע להישמר ולהיטהר וא"כ זה כ"ש שמספיק  90ות יום זה יוצא לפח

. יום כימי התשובה מאלול עד יום כיפור 40ימים כך שיהיה  10יום ולחומרא נוסיף עוד  30, בכל אופן נתאמץ יום לשרש את הקדושה בנו ויל"ע 30

 המשך -"כאשר יחנו כן יסעו"
 

את הסביר נפלא ביותר  מסאטמר האדמו"ר יואל הדברי
אל תרגזו בניו "את  אבינו הזהיריעקב  שכידועפסוק זה, 

שבדרך אסור להתעמק בעומק התורה וההלכה,  ,"בדרך
שמא מרוב התעמקותו בתורה לא יבחין ויכשל מחשש 

כלל במסע ישראל במדבר לא היה  אבלבאבן או ייפול לבור, 
ונפילה, כי הענן ניקה ויישר את השטח, לכן הם  החשש סכנ

חנייה הם התמידו עת הבשנסעו כמו שהם חנו, שכמו 
 .בעת הנסיעה בלימוד התורה כך גם התמידו בתורה

 

זה ו ,נדבקו בהתמדה של שבט לוישכל עם ישראל  ויתכן
, התורה מלימוד ושלא פסק כי בשונה משבט לוילא קל, 

 עבדים של פרעהכבמשך מאות שנים  חיועם ישראל 
בעבודות פשוטות ומבוזות שגורם לשכל  בעבודת פרך,

אל הצליח להתמיד עם ישרזאת , בכל האדם להתנוון
 בתורה גם בנסיעה.

 

 ,ההתמדה העצומה והאמתית של בני לויהם ראו את  כי
אפילו לא ראו את פרעה במצרים הם מתואר קודם הכפי ש

לא חשבו כאן במדבר הלויים עזרה בעבודה, וגם  כשביקש
ת לימודם לקראת ביקורו של משה בכלל לעזוב א

התמדה התפעלות וזה גרם לכל עם ישראל  ,הליהםבא
."בשבתך בביתך וגם ובלכתך בדרך"מדהימה שילמדו גם 

 

מלמד אותנו עד כמה אנחנו משפיעים על כל הסביבה הקרובה והרחוקה, וגם מי ששונה מאתנו שינוי משמעותי  וזה
אז אנחנו  ,ומהותי אפילו שינוי של מאות שנים, בכל זאת כשהם רואים שאנחנו פועלים ומתמידים באמת ובכל מצב

משפיעים עליהם לטובה, אז קדימה נקדש שם שמים בכל מקום ובכל מצב, שגם הרחוקים יראו שאנחנו מצליחים ו
 ".ויתנו לך כתר מלוכה" בדרך הישר והטוב, וכך נקרב רחוקים ויבואו, ונזכה לקיים את הפסוקוצועדים אמתיים 

 

מכיר יהודי שנלחם על שמירת עיניו ומחשבותיו, ואדם זה נצרך לטוס למקום באירופה שיש שם עד היום  אניו
אנטישמיות קשה נגד יהודים, והנה אותו יהודי עבר במרכז העיר והפריצות שם הייתה קשה ומחרידה והוא נלחם גם שם 

ש שמא כייסו אותו, אבל ממש לא!!! אנשים לשמור על קדושתו, והנה לפתע הוא מרגיש נגיעות קלות בחליפתו הוא חש
הוא גויים מבוגרים פשוט נשקו את שולי חליפתו, עד כדי כך שבעל מונית גוי הזמין אותו לנסיעה חינם וסיפר לו שפשוט 

על קדושתו, ודבר כזה הם לא  וחבריו ואנשים ברחוב נדהמו לראות איש דת צעיר בודד ולא מקומי ולא מוכר שנזהר ושומר
 מפניך", כן!! אפילו אנטישמים!!!הארץ כי ה' נקרא עליך, ויראו  ים בו "וראו כל עמיחייהם, וקויראו ב
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 הלוים" לי "והיו
 

, מעם ישראל היה השבט היחידי שנספר בנפרד לוי שבט
והיו לי "על זה טעם והסבר, שכתוב כתוב  ובמדרש
אני  - שמתקרב אלימי שאומר הקדוש ברוך: " הלויים

לכן אני  ,ליאבו עצמם יהקר הלוייםמתקרב אליו, והם 
 שבט לוי ובמה, הקב"ה מקרבם אלי ומתקרב אליהם

, לא חטאו בעגלשרק הם בכך  רש"י  מפרשהתקרבו לה'??? 
 ואילו שאר השבטים חטאו בעגל.

 

הרי בוודאי יש עוד שבטים שלא  החידושי הרי"ם ושואל
מי שחטא כל וגם  ,הערב רבהיו חטאו מי שחטאו, כי בעיקר 

שבט לוי התייחדו והתקרבו לבורא רק זאת  בכלומת, כבר 
שאז התייצבו רק שבט לוי, כי רק  ,"מי לה' אלי"בעולם 

 .כולי לה'להם היה אומץ להכריז 
 

אמרו כל עם ישראל  "נעשה ונשמע"קשה שגם  ולכאורה
דברו ש כל כולם התמסרותהיה זה גם ולפני מתן תורה, 

רק באמת מדוע צריך ביאור  ועוד??? השרת מלאכיבשפת 
 ?"מי לה' אלי"שבט לוי הלכו אחרי משה כשאמר 

 

הצדיקים מבני שהשבטים גם אחרי חטא העגל ש ונראה
לקול והגיעו שלא חטאו בעגל, מכל מקום הם לא רצו 

לקח להם זמן לבדוק את כי  ,"מי לה' אליקריאת משה "
או שגם הם  הם נקיים לגמריעצמם ואת משפחתם האם 

מי או משפחתם הקרובה נגועים והם מנועים מלהיקרא "
כף ישבט לוי כל השבט ממש היו בטוחים ת", ורק לה' אלי

נקיים באופן שהם וכל בני השבט בלי יוצא מהכלל  ומיד
 באו מיד לקול קריאת משה.הם לכן מחטא העגל,  מוחלט

 

בלימוד התורה כל בזכות התמדתם העצומה היה זה  וכל
המשיכו את עצום הוא כי הם , וכוח זה שנות גלות מצרים

לימוד התורה בישיבה של יעקב אבינו במצרים ברצף ללא 
ידעו שכל המשפחה והשבט ללא חשש לכן והפסקה כלל, 

מי לה' קול משה "ובאו למיד רצו אכן , ונקיים מהחטא
 שכל להם כי ברור היה בלי רגע של היסוס, אפילו " אלי

 .ומשפחתם ושבטם לא חטא
 

על הפסוק של מניין  התוספות מבעלי זקנים בדעתוהנה 
 הקדוש בא כתבו, שכנגד זה "אלף ועשרים שניםשבט לוי "

 שגלוי ולפי אלף מלאכים, 22במתן תורה עם  הוא ברוך
 חוץ לעגל יעבדו ישראל שכל הוא ברוך הקדוש לפני וידוע

 .לוי שבט כנגד אלא מלאכים הביא לא לפיכך לוי משבט
 

כבר  ,שבורא עולם מראש עוד קודם חטא העגלדהיינו 
שבט רק ידיעה שמתוך ההשתמש ופעל  ,בשעת מתן תורה

זה דבר עגל, ולכאורה חטא הבבעתיד לא יחטאו כולו לוי 
 ????הטבעית שיש לאדם כנגד הבחירההוא 

 

ששבט שמחמת מעל לבחירה,  היה שזההתשובה היא  אלא
כל שנות גלות מצרים, הרי שהם בלוי כל כך עמלו בתורה 

בדרך הטבע קדושים וטהורים בקדושת התורה והיראה, ו
יה מתוך עבודת ה' לאשהגיעו אין מצב שבדרגתם הגבוהה 

שחלילה ברגע אחד במשך מאות שנים בתורה ו והתמדה
על פי מצבם  היה ברור לבורא עולםולכן  ,ימחקהכל 

 יחטאו בעגל.לא שהם  הלוייםהרוחני של 
 

מין בהם ובכוח לימוד התורה בורא עולם האו והיות
 והוסיף להם הוסיף להם חיזוקבעצמו  זההאמון ה שלהם,

 ,עבירהבוידעו שהם לא יחטאו  ,ביטחון עצמי בכוחםכוח ו
כי מי שמאמינים , ימשיכו להיות לגיונו של מלךהם אלא 

זה נותן לו כוח להתמודד ולנצל את כוחו כראוי.בו 
 

 תן אמון ותרווה נחת – המשך
 

 ששמעתי, שהיהסיפור העניין מתאים ה ולהמחיש
בטעות  ,המחנכים(, שכשעלה כיתהתלמיד מופרע )אימת 

שאמרו לו  ,מוטעהמידע עליו המחנך החדש קיבל /הרבי
המחנך החדש  ולכן!! שזה התלמיד המצטיין ביותר בכיתה

 .נהג בו בכבוד ובאמון והתייחס אליו בהתלהבות
 

חס הטוב המופרע לא האמין למראה עיניו ולי והתלמיד
לאחר כמה  אבלשהוא מקבל סוף סוף והתנהג יפה מאוד, 

ימים של הנאה מהמצב החדש הוא התחיל לחשוד ולחשוב 
הוא התחיל שוב לעשות  ולכן, ישזה רק תרגיל פסיכולוג

שטויות והפרעות כמנהגו בקודש מימים ימימה, והיה 
 יקרוס. יבטוח שההצגה תיגמר והתרגיל הפסיכולוג

 

להפתעתו המחנך המופתע לא שינה את יחסו אליו,  אבל
המחנך האשים את עצמו, הוא שאל את עצמו,  אדרבהו

 ,אצלי התלמיד המצטיין ביותר למהאני טעיתי??  איפה
עלי להתייעל ולשפר את אופן מסירת  כנראהנכשל??? 

 ורים שירתקו יותר ויסקרנו יותר!!השיע
 

המשיך ביחס טוב לתלמיד למרות הפרעותיו,  המחנך ולכן
עד שהתלמיד באמת התחיל להאמין שבאמת מגיע לו יחס 
טוב כי באמת המחנך מאמין בו משום מה שהוא התלמיד 
המצטיין ביותר!!! וככה במקום להפריע הוא גילה את 

לטובה, ובמקום להרע הפך את עצמו באמת  וכישרונותי
וזה גרם לו להאמין  !!האמינו בולמצטיין הכיתה!! כי 

 .ולהשתנות לטובה בעצמו

עם שבט לוי, הם ראו שבורא עולם מאמין גם היה  וככה
בכוח התורה שלהם, שבורא עולם במתן תורה הופיע עם 

אלף מלאכים  600אלף מלאכים, ויש דעות שהיו גם עוד  22
היו להקב"ה הקרוב במעגל הפנימי , ובמעגל חיצונישהיו 

ביל למספר של בני שבט לוי, מקהבמספר אלף מלאכים  22
 בדיוק כמניין כלל ישראל.היו והרחוקים 

 

וכל עם ישראל במתן תורה,  הלוייםכל המלאכים ראו  ואת
 כי כתוב שעם ישראל התאוו לדגלים, כי ראו את המלאכים

מסודרים עם  להיות גם כן והתאוו מסודרים בדגלים
קבוצות  2שהיו  הלוייםראו  וכאשרכמוהם,  דגלים

אלף כמניין כלל עם ישראל שהיה ידוע להם  600 ,מלאכים
 22כשיצאו ממצרים, והמניין הקטן של המלאכים היה 

הבינו הם מיד אלף שזה מראה על קבוצה איכותית יותר, 
 .לוייםההם ילאבילה שקבוצת המלאכים האיכותית מק

 

, או של בני לוי את מספרם שעם ישראל ידעגם  ויתכן
וזה  ,קבוצה קטנה יחסית לשבטים אלף זו 22שידעו ש 

מתאים רק לשבט לוי שהיה השבט עם מניין האנשים 
 .הקטן מכולם

 

מגיל היה מספרם של כל הלויים אלף לויים  22ש בפרט
שנה  20שנמנו רק מגיל ואילו מספרם של השבטים  ,חודש

על שהיו מסך הלויים  וממילא ,בהרבה מהלוייםהיה גדול 
היה מספרם קטן  כמקביל ממש לספירת השבטים שנה 20גיל 

וזה ממש היה בולט בהחלט , אלף 10 אפילו פחות מ מאוד
 .גם בלי צורך לספור ממש ובפועל
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 עוד סיפור להמחשת העניין
 

, וסיפור זה סיפר הדבריםאת במעשה נוסף לחדד  ואסיים
חולה אנוש במחלה ש, הרב יחיאל נוביק שליט"א הגאוןלי 

סוגי  2הידועה היה צריך לעבור טיפול והציעו לחולה 
  .רם מעלה רפגישה מכרעת עם פרופסו לוטיפולים, וקבעו 

 

הפרופסור היה דובר אנגלית בלבד, לכן החולה הביא  אבל
שאל את אתו לפגישה מלווה דובר אנגלית, והמלווה 

הטיפולים הוא ממליץ לחולה??  2הפרופסור הגדול איזה מ
 בכל מקרה זה מקרה אבוד!!  ,הפרופסור ענה, לא משנה

 

שואל את המלווה, נו, מה אמר הפרופסור???  והחולה
א אמר שלא לו המלווה, ואמר לו בביטחון: הרופ שיקר

 החולהדאי יציל אותך לגמרי!! משנה כל טיפול שתעשה ו
 .שמע את התשובה ושמח וחייך מאוזן לאוזן בהקלה

 

וכי ככה מגיב אדם  !!!מסתכל עליו בתדהמה והפרופסור
את המלווה  שאלהפרופסור ולכן שהולך למות בטוח??? 

לי איך יכול להיות שהחולה שמח ומחייך על  אמור נא
 כזו????? שתשובת מפחידה 

 

בשמחה לו המלווה, ככה זה, הוא צדיק אמתי מקבל  ענה
  ובאהבה את גזירת שמים!!

 

הבריא  אותו חולה שלא היה לו סיכויהדבר ש מדהיםו
בגלל שהאמין שהוא בטוח יבריא שרק  ויתכןמהמחלה!!! 

מהטיפול, הוא באמת הצליח להתגבר על המחלה והבריא 
, תיי, וזה סיפור אמלחלוטין להפתעת הפרופסור המדופלם

.חסרים סיפורים כאלו על אמונה שמנצחת מחלות ולא

בכוח האמונה אתה יכול לנצח כוחות הגדולים ממך, וגם לנצל כוחות על טבעיים הטמונים בך, רק שפשוט לא ש ללמדנו
 .תעלה ותצליח אמן ה'כי היה חסר לך את האמונה, אז קדימה תאמין בבורא עולם וגם תאמין בעצמך ובעזרת  הכרת אותם

 

 חשיבות כל יהודי –מנין עם ישראל 
 

אלף סביב  22מלאכים יש לרוב, אבל במתן תורה באו  אגב
אלף מלאכים  600, ובמעגל החיצוני היו הלוייםה' כמניין 

 כמניין בני ישראל.

אלא גרם לכל יהודי להתלהב, כי אני לא סתם אדם,  וזה
, כנגדי כביכול יש מלאך ה' בשמיםאני אדם מיוחד כי 

.וחשיבותי עצומה מאוד מאוד

, אלא יש מקביל לי יצור רוחני 2לא סתם אנשים כתולעים גדולים ההולכים על  ,בילים למלאכים, שאנחנו מקללמדנו
כולו, ולכן זה נותן לי תקווה להיות אדם יותר רוחני ולא רק אוכל וגשמיות כל היום, ובמקרה הרע, רק רע כל היום, אז 

 דמה למקביל שלנו ל"מלאך ה' צבקות" אמן ואמן.ה נתעלה בקדושה ובטהרה ונתקדש ונקדימ
 

 ביום דיבר ה' עם משה -ואלה תולדות אהרן ומשה
 

שאינו מזכיר אלא בני אהרן, ללמדנו שכל  רש"יכתב 
המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו, ולכן נחשב שמשה 

 נשאלת השאלהו ילד את בני אהרן כי לימדם תורה, כאילו
דיבר ה' עם ביום הכוונה בהמשך הפסוק, "אם כן ומה 
 "???משה

 

וגם שלאחר חטא העגל כתוב " האור החיים הקדוש מבאר
שנגזר על אהרן " דהיינו באהרן התאנף ה' להשמידו

 ,תוושימותו בניו, ומשה התפלל על בני אהרן שיחיו ולא ימ
ולכן שני בנים נשארו לחיות, וזה  "תפילה עושה מחצה"ו

אהרן  ו שלסיבה נוספת לכך שבנישמשה הצילם משמש כ
 משה. ו שלכבני יחשבו

 

 תפילת משה הועילההאור החיים הקדוש ש מוסיףו
, "ביום דיבר ה' עם משה"כי  להציל את שני בני אהרן

לכן הוא בהר סיני קיבל את התורה שהיות ומשה רבינו 
   ש לו כוח להתפלל ותפילתו נשמעת. שי צדיק

 

משה היה צדיק גם קודם מתן  קשה, שהריולכאורה 
תורה, ולמה היה צורך להביא את מתן תורה למשה 

עוד לפני מתן  והלאכהוכחה לצדקותו ולכוח תפילתו?? 
במכות וגם על הים כשהיה קטרוג עצום  ,במצרים –תורה 

על ישראל שהמלאכים טענו הללו עובדי עבודה זרה והללו 
 !!!!ותפילתו התקבלהעובדי עבודה זרה, משה התפלל 

קיבל את התורה, למד ושכבהר סיני שמשה רבינו  וייתכן
את  שדבר ראשון שהוא יבין ,לא חשב על עצמוהוא 

ללמוד ולהבין חשב איך בתחילת לימודו כבר  , אלאהתורה
ללמוד על מנת  – למסור את התורה לאחריםבצורה שיוכל 

, וכל זה מכוח ענוותו שהוא אינו שווה לקבל ללמד ממש
אלא מהלימוד  ,אפילו לא לרגע קטןלעצמו את התורה 

 הראשון שלו כבר שיתף את עם ישראל בתורתו.
 

לימד את אהרן משה בגמרא ש הצורת הלימוד מופיע והנה
ואחר כך חזר  ,בניו יחד עםואחר כך חזר על החומר לאהרן 

להם כשנוספו גם זקני ישראל, ובסוף חזר לכולם ביחד עם 
הלימוד שמ" דיבר ה' עם משהמיום "כל כלל ישראל, ולכן 

שבו חשב על סדר התורה הראשון של משה בהר סיני 
ה בשרשרת הלימוד, ועל הצורה והדרך במסירת התור

  .הלימוד יחד עם בני אהרן
 

סוף ש נחשב לאביהם של בני אהרן,כבר הוא כן מאז  עלו
מעשה במחשבה תחילה, ולכן היה לו כוח של אחריות 

 .כאב המרחם ומבקש על בניולבקש עליהם רחמים עליהם ו
 

ה גם מעלה מיוחדת יתמיוחד זה היתורה ובלימוד  והיות
גרמו שמעלת צדקותו  שילוב הדברים הללו יחד של ענווה,

של משה רבינו עלתה מאוד, ולכן גם כוח התפילה שלו 
התעצם ופעל גם במקום שהיה כעס ה'. 

 

מתייחס לעלייתך לא רק מזמן  שה'לעלות ולהתעלות בתורה וביראת שמים ובקדושה, דע לך  ותצליחתחזק תשאם , ללמדנו
מהמחשבות וההחלטות הראשונות שלך, מאז  - ת להתקדםהתחלבו שאכן הצלחת להגיע למטרתך בשלמות, אלא כבר מזמן 

 .ואמן בל עלינו קבלות טובות ולעמוד בהם, ובעזרת ה' נצליח אמןאתה כבר קדוש וטהור וצדיק, אז כדאי לנו לחשוב טוב ולק
 

 ונסע אוהל מועד בתוך המחנות
 

שכבוד שייך רק במקום מכובד,  מסביר חכמההמשך 
לכן לא נוהגים כבוד לרב ולא קמים לכבדו בבית המרחץ 

וכדומה, ועל כן כשיש אוהל מועד קדוש ומכובד בתוך 
המחנה ישראל אזי חייבים לכבדו בסדר ומשמעת. 
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כולו  -בהיכלו 'ו, שכבוד זה רוחני, לכן אבני נזרה ומוסיף
ומבוזה  המאוס יאה, להבדיל ,, אבל הטומאה'אומר כבוד

" גילוליםכמו בעל פעור, ולכן לעבודה זרה קוראים "
 ,להקפיד על כבוד המתמאוד חשוב  ולכן כגללים וצואה.

שבראות החיצוניים שנוהגים במת כבוד הם מבינים שהוא 
מכובד ולא מבוזה ומאוס כך אין להם לחיצוניים המבוזים 

 מקום להידבק בו.
 

להוסיף ברוח דבריהם הקדושים, שלכן גם מי  וחשבתי
שנטמא רח"ל בחטאים אפילו החמורים ביותר!!!  עדיין 

יש מקום וצורך לנהוג בו כבוד, בכדי שלא ימשכו  אדרבהו
 אותו החיצוניים לטמאו לגמרי.

 

כפי  ,כך פעל רבי הקדוש בנכד רשב"יגם בגלל זה  ואולי
 התעסקהשם ירחם הוא ש תמספר א'( "הב"מ פ)שהגמרא 

 ותולקח ארבי הקדוש כששמע מיד  ,בעבירות חמורות
הניח עליו גלימה מזהב של רבנים גדולים ביותר, ואמר לו ו

  !!!מהיום אתה רב גדול
 

ברגע שנהג בו כבוד יבינו החיצוניים שהוא מכובד ולא  כי
ואכן אותו נכד חזר מאוס ויניחו לו ולא יבואו לטמאו, 

 הפך לתנא גדולנומכוח הנהגת הכבוד שנהגו בו, בתשובה 
רבי יוסי בן רבי אלעזר בן רבי שמעון בר "וידוע בשמו 

".יוחאי

, ועלינו להשתמש בזה דבר ראשון על עצמנו שלא נחטא כי אנחנו מכובדים, כי היצר בנ"א, שכבוד זה קסם לריפוי למדנול
 ,ושימו לב בני המשפחה.כל מטונפים וחסרי תקווה ותועלת, וגם ננהג בכבוד כלפי ואבודים כבר אנחנו שמלביש עלינו ענווה 

, כי כך הוא יחזיר לך כבוד וגם ככה למרות העונשים דווקא עם הילד המרדן או התלמיד המרדן והבעייתי חייבים לנהוג בכבוד
 ולהתפרנס בכבוד אמתי לנו ולכולם.חיות יתגבר ויחזור למוטב, ובעזרת ה' נצליח להוא יש סיכוי שיאמין בעצמו ויום אחד 

 

 תפקיד הנשיאים בספירת העם
 

הקדוש כתב שאת כל השמות שמו בתיבה אחת  האר"י
את אנשי  גדולה, וכל נשיא הגיע עם תיבה משלו ובירר לו

השאלה, למה לא  ונשאלה ,שבטו מתוך התיבה הגדולה
משה וכל אדם יכניס ישר בתיבה תיבות מול  12שמו מיד 

 ? כתוב עליו השבט שלו ששם

שלהראות לנו שעם ישראל אחד הוא ומאוחד, אבל  ונראה
הנשמות הצדיק של שורש נשמתו בירר לו את הנשיא כמו 

להם את הדרך בעבודת השם של  מהכלל בכדי לייחד
ככה הנשיא מתעכב על כל אדם ואדם ומכיר  ,וגם השבט.

 טוב יותר את בני שבטו.
 

כי אפילו מנהיג הדור צדיק ול אותו אישית ולא להסתמך על כך שאני כפוףשיכיר  לו רב הכל יהודי חייב שיהיש ,ללמדנו
עשרות, כי חייבים שרי  – יהודים 10על כל ורב בתקופת המדבר היה משה רבינו ואהרן הכהן ובכל זאת היה נשיא לכל שבט 

 לכל. פשוטים ומקובליםדועים ולו אפשרות להכיר אותך יותר טוב וגם שתוכל לגשת אליו יותר בקלות, והדברים י רב שישי
 

 היום עשה ה' נגילה ונשמחה בוזה 
 

 י מומחים לבית הדפוס"ה' יתברך סוף סוף זכינו להגיע כבר להביא את הספר הערוך והמעוצב כראוי עבעזרת 
 .לזכות עם ישראל יצא לאור "וטהר לבנו"כחודש ימים הספר עד ה' בערך ובעזרת 

 
 !!תרומתכם בספר הקדוש ולהנציח אתלתרום ולהשתתף  !!ממש האחרונים הימיםוזה 

 
 כל נדבת לב הוחשוב כי ההוצאות רבות הםונכתבת בספר, שימו לב כל תרומה עוזרת 

 
 

 אלו הפרשיות שנתרמו
 

 –תזריע  –משפטים  –בא  –וארא  –ויחי  –ויגש  –מקץ  –וישב  – וישלח – תולדות –שרה חיי  –וירא  –בראשית 
 שמחת תורה ברכה  –האזינו  –ראה  –עקב  –ואתחנן  –דברים  –מטות  –פנחס  –בלק -בהעלותך  –קדושים 

 השנהראש  –
 
 

 וביכולתך לזכות בהם )בתשלומים, ואפילו לזמן מרובה( – הממתינות לךהפרשיות הפנויות ואלו 
 

שמיני  –צו  – ויקרא –פיקודי  –ויקהל  –כי תשא  –תצוה  –תרומה -יתרו  -בשלח, שירה – שמות –ויצא  –לך לך  -נח
   שופטים –מסעי  –חוקת  –קרח  –שלח  –נשא  – במדבר –בחוקתי  –בהר  –אמור  –אחרי מות  –מצורע  –
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