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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.

 

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

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 וותנו איבד א
 

על פי משמעות רש"י כל ספירה נעשתה בהקשר  אומנם
וכשיצאו לאירוע משמעותי בעם ישראל, כשירדו למצרים 

שוב לאחר חטא העגל לדעת את הנשארים, וגם וממצרים 
ואם כן לכאורה זה לא דומה לכסף לאחר הקמת המשכן, 

סיבה מיוחדת??? גם בלי  כל שעהבכיס בשממשמשים 
צריך ביאור מה המשמעות שהספירה מוכיחה על  ובכלל

אם אולי  חביבות, הרי הייתה סיבה לכל ספירה וספירה
 הסיבה גרמה לספירה ולא החביבות??

 

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

חצית השקל, ולכן נראית ספירה העגל הם נספרו על ידי מ
זו של חודש אייר כמיותרת, ולכן למדו ממנה שהיא 
מלמדת על חביבות בורא עולם לעם ישראל ושבורא עולם 

 כביכול ממשמש בנו כאדם שממשמש בכיסו כל שעה.
 

כן היה עניין בספירה זה עדיין צריך עיון כי בכל זאת  אבל
שכינה וכמה של חודש אייר, בכדי לדעת על כמה תשרה ה

נוספו עוד בחורים לגיל וברור שיושפעו מקדושת המשכן, 
 בין הספירה הראשונה לזו. 20

 

כי  20שלא נוספו בחורים לגיל  במדרש רבהראיתי  אומנם
לא ספרו כל אחד לפי תאריך הלידה שלו, אלא ספרו לפי 
ראש השנה ולעניין זה לא היה זה א' ניסן שהוא תחילת 

א ראש השנה בא' תשרי כפי שנה ליציאת מצרים אל
  .שנה לפי יום הלידה( 20)ואילו לרמב"ן נימנו , שאנחנו מונים

 

זה גם ספירת עם ישראל על ידי תרומת מחצית  ולפי
)ובפשטות זה היה הספירה של אחרי חטא השקל לאדנים 

על ידי מחצית השקל וגם בספירה זו של א' אייר העגל( 

ראש השנה של  שניהם היו באותו שנה לפילקורבנות 
 תשרי.

 

כשנתבונן נבחין שכשירדו למצרים וכן כשיצאו  והנה
ממצרים לא משה רבינו או אדם אחר ספר אותם, אלא 
קיבל את מספרם מבורא עולם, וזה פלא שאפילו מספר 

נפש גם כן לא היה ציווי שיהיה ספירה אנושית,  70קטן של 
פירה ס היו בציווי על כל הספירותואילו לאחר חטא העגל 

ומה ההבדל??? וכי מה גרם חטא העגל שמאז אנושית, 
 יצטרכו ספירה אנושית???

 

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

תשובה למרות חטא העגל ואדרבא דווקא בגלל הישראל 
כל לחשיבות שעשו לכן מכוח התשובה התעלו ויש תוספת 

 .יהודי
 

כן בורא עולם רצה להוכיח שלמרות שבורא עולם  כמו
ספר בעבר את עם ישראל גם כאשר הם יצאו ממצרים והיו 

והתשובה שעשו עם ישראל, גל עריבוא, אבל מאז חטא ה 60
שאנחנו חטאנו כי אנחנו לא וכיח לנו רוצה ומבורא עולם 

עליות אנחנו בני אדם עם דווקא בגלל שמלאכים, אבל 
שהחטא שלנו הכאיב לו כך גם המצוות  לכן כמוונפילות 

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

 

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

 כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' עםנ ויהיהפסוק "
  ,"כוננהו ידינו ומעשה עלינו

 

שחשיבות  ישראל את עם גם רצה שמשה רבינו יספור ולכן
, ואנחנו האנשים מלמטה עם ישראל היא ממעשה ידינו

 .בונים את הקדושה בעולם כולו, ומקדשים את עם ישראל
 

מבהילים שדווקא אחרי שעם ישראל חטאו  והדברים
גל עד כדי כך שבורא עולם רצה להשמידם מיד כאשר בע

משה רבינו נלחם להגן על עם ישראל דווקא אז בורא עולם 
קשר של  –מתקרב יותר למשה ומראה לו את אחוריו 

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

ותר, וזה התחיל מהמנהיג והסליחה מגיע אהבה חזקה י
   על כל עם ישראל.  בהמשך והשפיע 

  

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

אז בורא עולם אבא יקר מחבק אותנו באהבה "בני שהתלכלכנו ומקבלים על עצמנו משנה זהירות לא ליפול ולא להתלכלך 
כי זה משמח את אבינו שבשמים היקר" תודה!!! תודה שחזרת אלי!!! כי תשובה מלבד שהיא חובה היא גם מצווה!!! 

 .ומגביר את אהבת ה' עלינו
 

כדאי לנו מאוד מאוד, להיות נקיים באותו שמש בכיסו כאדם שבודק כסף בכיס, אם כן  ובורא עולם כביכול ממ 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
ת באה ללמד שגם שהכפילו ,מתרץ האלשיך  ??עשווכן 

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

 

לא מובן מה כאן הגדלות במחשבה לקיים  ולכאורה
עד כדי כך שדווקא במצווה זו יש את  ???תמצווה זו להימנו

הלימוד שגם המחשבה הטובה וגם העשייה נחשבים 
 למצווה???

 

היה קושי להאמין שביום אחד יספיק משה  שכאן ויתכן
ואהרן והנשיאים לספור את כולם אחד אחד אישית עם 

גם מלבד זאת , וועדים במקרה הצורךבדיקת תעודת יוחסין 
 לחלקם לשבטים.

 

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

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

 

ן קושי גדול אחר, לפי דברי הרמב"ן היה כא ואדרבא
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 
באו כי אלא כולם ולא רק כי חייבים, באותו יום אל משה, 

 .קדמה לזה מחשבה טובה

צריכים לבוא היום שאם משה אמר בשם ה' ש האמינוש
או שזה  למרות שזה לא הגיוניו אז כולם באים, ולהיספר

 .נראה כמיותר
 

כך גם לאחר בלי פקפוקים ובתמימות באו כמו ש וכולם
שנוכחו לדעת בסוף היום שהספירה לא תסתיים היום 
עדיין לא פקפקו ולא הרהרו חלילה לא בדיבור וגם לא 

שגם המחשבה  דמיוחהיה דגש דווקא כאן , ולכן במחשבה
 .נחשבת למצווה

 

 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 ך צרי 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  לכןופם כל שכן שלטו בנשותיהם, שלטו בג

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

 

צורך היה  לא אם כןלא שלטו המצרים, שבשבט לוי  ולכן
שבט כפי שכתוב בפרשה להוכיח שהם לא ממזרים, ולכן 

מגיל חודש ם נמנו שהלווי שלמרות, לוי היה הקטן מכולם
שנה בכל זאת מספר  20ואילו כל השבטים נמנו מגיל 

 הקטן מכל שאר השבטים. היה הלווים
 

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

רצו הם אלא , לא רצו להסתמך על נס,  כי הם שלהם

שלמרות טומאת מצרים  להוכיח לעשות כל שביכולתם
שהיו שקועים בה בכל זאת הם שמרו על קדושת המשפחה, 

שורשים שלהם לחיבור והם רצו להישאר מחוברים ל
את  השפת אמת שביארישראל, וכפי  ומאורי עםגדולי ל

 ".אבתם לבית משפחתם על ויתילדו"הפסוק 
 

בורא עולם רצה להבליט את הערכתו להשקעת בני  ולכן
כתב והקפידו על  משפחתםת טהרת א ששמרוישראל 

ואת רצונם להשקיע בקדושת המשפחה ועם ישראל  יוחסין
  .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  סייחוהעם כתב ביום אחד כולם 

עם ישראל כולו כל העולם, כן זה הלך מהר מאוד מאוד כי 
חד  כולם מיוחסיםהיה מוכן לבדיקה בלי ספיקות ממש 

 . זמינותולכולם היה הוכחות מוכנות  וחלק ולכן תוך יום
 

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

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
 את מאמצינו והם ממש לא מיותרים. ובורא עולם מעריך , ולהכין את עצמנו כראוי להיות יהודי ראוי וצדיק,להתקדש

 

נלמד שכשעם ישראל היו שקועים במט' שערי טומאה עדיין היה להם גבולות לא להרוס את קדושת המשפחה, ולא  וגם
טומאה ואין לי מה להפסיד, אלא בלי יוצא מהכלל כולם מט' היה יהודי אחד שאמר גם ככה אני שרוף מטונף עמוק עמוק ב

דושת המשפחה, אז אנחנו עצמנו ניזהר שבעתיים, כי אנחנו לא הגענו למט' שערי טומאה, אז למרות הכל שמרו על ק
את קדושת המשפחה חלילה, והיום יותר מתמיד צריך זהירות עצומה לשמור על קדושת  םבוודאי לא נהרוס בידיי

לי פני משיח צדקנו בקרוב המשפחה, וזה מתחיל בשמירת העיניים, אז בואו ונתחזק בעד עמנו, שנזכה להימנות עם מקב
 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

 .ליחסם לשבטם צורך בשטר ועדים שלא היה 
 

פלא למה דעת הרמב"ן שאין צורך בעדים או בשטר  וקצת
 ???להוכיח על השבט, הרי ממילא הם באו עם כתב יוחסין

לא  יוחסיןנראה שהרמב"ן חולק שאפילו בכתב  ובפשטות
, שהרי אמר שלא היה צורך לא בשטר ולא בעדים, באו

 ,יוחסין שהזכיר רש"י לכתב" כוונתו שטרולכאורה "
וכי זה  יוחסין??? ספרשל  ומה תוקפ יש לתמוהובכלל 

 ??שטר עם עדים
 

וחוץ  ,מדברי רש"י שהספר יוחסין זה עניין אחד מעומש
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
 .יוחסין חתום בעדים

 

?? הרי וכי עדים כשרים היו מלבד שבט לוייש לדון  ובכלל
 היו עובדי ע"ז ושקועים במט' שערי טומאהשאר השבטים 

  ???וממילא בפשטות הם עדים פסולים
 

יביאו עכשיו שהכוונה  שיביאו עדיםשהזכיר רש"י  ומה
קבלת כי הם היו לאחר העדים כשרים עדים, ואכן עכשיו 

ואולי בכשרותם הם נאמנים גם על מה שראו בזמן  ,התורה
בשו"ת וכפי שכתב  ,יו כאנוסיםכי הם השהיו פסולים 

 ויל"ע. המבי"ט ח"א סימן ק"ע 
 

בביאור דברי  שכתב האור החיים הקדושמוכח מדברי  וכן
 שנולד" פירוש לידה חזקתהביא ל הוצרכו ואולי: רש"י
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 יוחסין ספר להביא הממזר יוכל זה כי בלי זה", בכשרות
 .  באברבנאלוכן משמע , אמו שהודיעתו לפי מה יעקב עד

 

אפילו שהספירה הייתה בכמה ימים על ש  לחדש נראהו
כולם לבוא  נצטווופי 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 

 לכתובויותר זול וזמין היה  ,או בקלף בלוח חרס כתבושפעם ובפרט 
אומנם  – בו מה כתוב קל יותר לכולם לראות לוח חרסוב ,על גבי חרס
 .פשטותו קלף מגולגלספר ו ספר יוחסיןרש"י כתב 

 

היה כתב אחד מוטעה או שקרי זה היה בגדר דבר  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 ,קרוש

 .וטוען לזיוף ולשקר ומצפצףאמתיים, כי לא היה פוצה פה 
 

צעקו שהוא ש כבר ראינואצל המקלל שקר כן  וכשהיה
עוד לפני החלוקה למחנות סביב וזה היה  ,לא שייך לשבט

כאן כולם באו ונשמר השקט, כי כל הלוחות אילו ו, המשכן

עוד בדעת  וייתכןין היו אמת ללא פגם, היוחסאו ספרי 
ם, צורך בעדיגם לבי"ד היה מתעורר רש"י שכשהיה ספק 
 .וכדברי האור החיים

 

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

המלוא בהם זנות וממזרות וכפי שכתבנו קודם בשם 
 .העומר

 

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

החזקה כאמור הוכיחה שכל ספרי היוחסין כשרים ללוא 
 .פקפוק

 

ולא כתב  שינה מלשון רש"יהרמב"ן  יתכן שלכן ולפי זה)
שאין צורך בספרי יוחסין, כי גם לדעתו אכן הביאו ספרי 

כי הספיק  , אלא כתב שאין צורך בשטרות ועדיםיוחסין

.(החזקה שהספרי יוחסין כשרים
  

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

 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
האוהל ולספור תינוקות בעריסה??? ובפרט אם בורא עולם 

להניף  הריבעניין???? רבנו של משה  הקושידורש זאת מה 
ים ביום אחד משה עשה בלי לשאלות, אז את כל הלוו

 לספור תינוקות זה בוודאי קל בהרבה מזה??
 

כמובן למשה היה בעיה של צניעות להיכנס לאוהל  אלא
שגנאי הוא  הגור אריהשבו יש נשים, וכך ראיתי שמביא 

בורא לתלמיד חכם להיכנס לאהל שיש בהם נשים, ואכן 
בת קול אלא ולכן משה לא נכנס לאוהל  עולם הסכים אתו

 הכריזה כמה יש באוהל.
 

מאוד התפלאתי וכי איפה הבעלים????? הרי אם  אבל
זוכים לביקור אישי של גדול הדור מי לא יתכונן ויקבל פני 
רבו, ויכין את ילדיו כראוי לביקור נדיר וחשוב כזה, וכמובן 

במקום, יהיה נוכח לא יהיה צל של בעיית צניעות כי הבעל 
הוא ישלח אותה אפילו לשבוע נופש ואם זה לא מספיק 

כוכבים, רק שלא ימנע ביקור של גדול הדור  5במלון 
 בביתו????

 

לכן זה לא קורה, הבעלים לא ממתינים לגדול הדור ו והנה
נמנע נביא הנביאים גדול הדור בגלל זה יש בעיית צניעות, ו

להיכנס לתוך האוהל שלהם, איזה הפסד לא להאמין???? 
ידע מראש שככה יראו רבנו משה גם שוד הדבר מא ומפליא

ולכן שאל את בורא עולם איך אעשה זאת??? פני הדברים, 
שהבעלים לא יגיעו לקבלו  ידע מראש איךהדבר  ופלא

 כראוי???
 

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

סורים של תורה, שעמלו בתורה וייסורי מצרים בעמל ויי
במשניות ובבריתות ובקושיות וקל וחומר וליבון הלכה, 

משמע מהזוהר שכל עם ישראל יכלו להמיר גלות וייסורי ו
מצרים בעמל וייסורי תורה אם אכן חפצו בכך, ולכן דבר 
ראשון כשעם ישראל הגיעו למצרים יעקב אבינו שולח את 

וראה, שאולי כך יהודה להורות להקים ישיבה ובית ה
 ימירו את גלות מצרים לעמל התורה.

 

פרעה הרשע התחכם ליעקב, כמו שהיצר מתחכם  אבל
כנגדנו ומפיל אותנו על ידי מצוות מדומות או שיקול דעת 
לא נכון, שהוא בא לעם ישראל באו תעזרו לי בעבודה, 
תראו איך אני בעצמי עובד ותנו כבוד למלך, וחלק 

שזה ביטול תורה בכל אופן צריך מהיהודים אמרו למרות 
לתת כבוד למלך וכמו שכתוב בחז"ל שאליהו הנביא רץ 

 .לפני מרכבת אחאב המלך בכדי לכבדו
 

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

ה למלך, 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 כןול
את תלמודם בשביל להתכונן לביאת גדול הדור לביתם, כי 
אותה דבקות בתורה שלא הבחינו בבקשת פרעה המלך 
לעזרה בעבודה, כך גם דבקו והתמידו בלימוד ולא הבחינו 

 .בצורך להתכונן לביאת גדול הדור לביתם
 

וב ולרע כביכול, ההתמדה הייתה אותה התמדה לט כי
ומשה רבינו ובורא עולם ידעו והכירו בהתמדתם לכן ידעו 
בבטחה מראש שהבעלים לא יהיו בבית אלא יישארו בבית 

 מדרש בתוך הגמרא בעומק הסוגיה. 
 

הם לא הפסידו כלום מזה ואדרבא הם הרוויחו  אבל
הם !!! שבסוף הם זכו ליותר מביקור של גדול הדור!!! יותר

כפי  ,בביתםממש מוחשי אופן ביקרה  בשהשכינה  זכו
 מקדמת והשכינה האהל פתח על עומד שמשהשכתב רש"י: 

 .האהל מן יוצאת קול ובת לפניו
 

ולא הסתפק שהשכינה  ,ניגש לאהלרבנו לכן משה ש ויתכן
בבית נמצא טמון הכל ביחד כשהוא יש תגיד לו כמה 
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, כי רצה לזכות בכבוד הגדול שנחלו שבט לוי מדרש
ים שהשכינה הקדושה כביכול באופן מוחשי המתמיד

 .נכנסת לתוך אוהליהם
 

 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 

אישי ממשפחה למשפחה, שבורא עולם הטריח  בזה אחר 
 צלם ולא בסקירה אחת.זה לבקר א

     

הוכיח לי  מונק שליט"אהכהן יצחק  צביהגאון ר'  וידידי
למרות  "על פי ה'"לא כתוב  בכורי ישראלזאת, שהרי אצל 
, ועל כורחך כי שם מגיל חודש כבני לוישגם הם נימנו 

ולכן משה עצמו נכנס  הבעלים היו באוהל ולא הנשים
 . מורוכא , משא"כ בבני לוי המתמידיםלאוהל

 

שבן אדם צריך להיות נקי כלפי משפחתו, כספר פתוח וגלוי לעין כל, בלי ספיקות ובלי פקפוקים, שלא יהיו סודות , ללמדנו
וחששות על סודות אלא הכל ברור כי נחיה חיים אמתיים ולא חיים כפולים חס ושלום, שכל עם ישראל יוכל להעיד בנו אתם 

והבני בית ירגישו שאין מה להחביא וד"ל, וכשיש אמון גוברת השלווה בבית וכך  נקיים מכל חשש, וכל שכן שהאשת חיל
גדלים ילדים בקן חמים ונוח ולא בית מלא במתיחות ומריבות ושנאה, בידנו הדבר להיות נקיים באמת, וההרגשה של להיות 

 והייתם נקיים מאלוקים ומאדם.נקי בלי סודות שווה את כל המאמץ העילאי הכרוך במלחמת היצר הקשה, לכן חזקו ואמצו 
 

 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 
ללמדנו שכל המלמד בן חברו תורה כאילו כי  ,בני אהרן

 ילדו.
 

השאלה, אם אכן למשה לא היו ילדים אז מתאים  נשאלת
בני אהרן  יש לו כמו ילדים כי בכל זאתשלחדש באופן כזה 

היות לימדם תורה, אבל ש על ידישלו מו הילדים כ נחשבים
כביכול התורה אז למה  ממש למשה כן היו ילדיםו

שהם כבר חזרו  ובפרטמבניו האמתיים??  - מהם מתעלמת
הרבה לאחר פרשה זו הייתה  הריש ,לחיות אתו במדבר

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

 שזה לאחר, 
 

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

ן, ולא זכיתי להבין המניי מן להיות שנה 20 לכלל הגיעו
 20תשובתו, שהרי הלווים נספרו מגיל חודש ולא מגיל 

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

 משה???? 
 

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

כי כן קרה מעשה , ידיהם על מעשה כי לא אירע הוזכרו
 רשופי, "המיתו ויבקש ה' ויפגשהו, כמו שכתוב "להם

, בנו את מל שלא לפי להמיתו מבקש היה שהמלאך י"רש

 ואם כן, (וגם כשיתרו הגיע הוזכר בתורה את שני בני משה)
 .ונשאר בצריך עיון ,צריך להזכירם היהגם כאן 

 

, רבנן "תנו ב' נד' 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 נכנסו ,ולימד את כולםהזקנים וחזר שוב 
 ."לכולםשוב וחזר 

 

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 

משה היו  והיות בני 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

 4ה לימד )שמש 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  ,ת התורהלא נטלו חלק במסירואחרים 
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

 ם תורה???לימד אות אכןכשהתבגרו בהמשך  אבל
   

 סימן פינחס תנחומאובמדרש  פנחס כא אות יד רבהבמדרש  והנה

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

 יהושע !!! בתורה עסקו ולא להם ישבו בניך, "פריה יאכל
 את דמאב שאינו ישראל את שישמש הוא כדאי ששמשך
 וגםפלא עצום איך קרה הדבר לבני משה???  וזהשכרו, 

מנהיגי  למה חשב משה שבכל זאת הם מתאימים לתפקיד
 ????עם ישראל

 
 ידבק אלעזר, לעולם רבי אמר ב' קט' בתרא בבאבגמרא  ומצאנו

 ממנו יצא - יתרו בת שנשא משה שהרי, בטובים אדם
 בת שנשא אהרןואילו  ,שהיה כומר לעבודה זרה של מיכהיהונתן 

 מה מפני א' פא' 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
 

 ותדברקים "שם הסביר לפי זה את הפסו 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

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

הצבור, ולכאורה  על התגדר לא ובוודאי "מאד עניו משה
 כושית.  אישה משום כ"וע חינך בזה גם את בניו,
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 גם משה פרש שטענו שלכן צ' ב' גיטין סופר החתם ומוסיף
גם  ככושים הטובים מעשיםב המשונה הצדקת מציפורה

 צדיק בן להוליד ממנה עתיד ידע שלא כי לאחר שהתגיירה,
 כושית הראשון ",כושית אישהולכן כתוב פעמים " וטוב,
 בצדקתה. כושית והשנית, בגיותה ממש

 

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

"?? עונה בתלמידיםלמידים שימשיכו אחריו "יזכה לת
וברוך השם מצאתי שכיוונתי בשאלתי זו לדברי השל"ה 

 הצליחאיך וממילא קשה   ,בווי העמודים פרק יח'הקדוש 
ועוד ליהושע והזקנים??? רבנו להעביר את התורה משה 
לי שלפי דבריו צריך עיון מה הטענה נגד מרים  קשה

ה, ואיזה לשון הרע היה אדרבא היא לימדה זכות על מש
 שם???? 

 

גם מצאנו בדומה לדברי החתם  כא דברים אברבנאלוב
 בת אלישבע את אהרן ויקחכתב שבפסוק "סופר, ש

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

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

 שלמות נגרע ולכן ממנה, מדיינית הייתה משה האם, ואשת
 הבנים.

 

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

ן למצרים בשליחות בורא עולם שהנה משה חזר ממדי
 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 

 עוד??? 
 

לבדו, ורק לאחר  משה שמע בקול אחיו ובא למצרים ואכן
הבן שואל  וכאןתקופה ממושכת חזרה אשתו ובניו עמה, 

הרי שבט לוי לא היו עבדים לפרעה אז ממה חשש אהרן 
הרי משה בא לגאול  וגםשבני משה הלוי יסבלו מהגלות?? 

שאם הם היו  ובפרטאת ישראל ואם כן אין סיבה לדאגה?? 
 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"וביאר ש", עבודתם

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

   

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

בעמל וייסורים של תורה, כפי שכתוב בזוהר, שעמלו 
בתורה במשניות ובבריתות ובקושיות וקל וחומר וליבון 

ל עם ישראל יכלו להמיר משמע מהזוהר שכ כאמורוהלכה, 
גלות וייסורי מצרים בעמל וייסורי תורה אם אכן חפצו 

דבר ראשון כשעם ישראל הגיעו למצרים יעקב אבינו שולח  ולכןבכך, 
את יהודה להורות להקים ישיבה ובית הוראה, שאולי כך ימירו את 

 גלות מצרים לעמל התורה.
 

ייבים אם בני משה היו באים למצרים, הם היו מתח 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
הם יהיו משועבדים לפרעה וממילא , "תורת משה"במפורש 

הרשע, ומי יודע לאיזה טומאה הם יפלו, שהרי רוב רובו של 
לא יצאו ממצרים אלא מתו  50עם ישראל פי חמש או פי 

שלא יכנסו למצרים, כך אהרן ולכן העדיף במכת חושך, 
 ולא יסתכנו רוחנית.לפרעה הם לא יהיו משועבדים 

 

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

" למען תספר באוזני בנך" של מצוות סיפור יציאת מצרים,
וידעתם כי אני מתחיל בלשון יחיד, ומסיים בלשון רבים "

  ??"?השם
 

יכול היה לקיים  יהודי אחד באותו דורשאכן רק  ותירץ
, משה רבינו לבניו, והוא סיפור יציאת מצריםאת מצוות 

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

אצל , ורק שאפילו לילדים הקטנים השפיע השעבוד לנו
במצרים ולא בניו לא היו כי  משה רבינו היה שייך שיספר

 .פרטכלל ומשעובדים היו 
 

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

ישבו ולא הם אבדו קצת מחשקת התורה כדברי המדרש "
 ."עסקו בתורה

 

אם אמם הייתה מישראל אזי למרות שאביהם  אומנםו
בכל זאת  ,היה שקוע בצורכי ציבור למען הצלת עם ישראל

בגמרא שמצאנו כמו ורה הייתה מתחברת אליהם בשלמות הת
שנה ובנו ר'  12על רבי חמא בר ביסא שהלך ללמוד  בכתובות סב' ב'

אבל כאן היה חסר את כוח  ,אושעיה צמח לתלמיד חכם לבד
וייתכן , ולכן הם אבדו מחשקת התורה, הישראלית האם

 .ב' קט' בתרא בבא שבעצם כל זה אולי כלול בכוונת הגמרא
 

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 שלימדוכפי  במעגל מלמדי התורה

 

של בני עול שבגלל ה ב"תורת משה"כדברי  וראיתי
ב  וכתוכמו ש, לא השגיח על בניולכן ישראל על משה רבינו 

יו הובניו לא , "והיה  כל  מבקש  ה' יצא  אל  אהל  מועד"
יה הלא מחמת עול הציבור והוא  ,מהמבקשים מעצמם

 .יכול למושכם
 

יום  אשר   - ואלה תולדות אהרן ומשהק "כוונת הפסו זהו
 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 ראת שמים מופלגת הייתה להםי אומנם
שלכן חשב  יב' 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 
ורא עולם ללמדנו שאין התורה כאן היה מטרה ברורה לב

 כל העניינים בדרך זו. ועוברת בירושה, ויתכן שלכן התגלגל
 

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

 לנו ילדים קטנים זה הזמן להשקיע ולהתחבר ולחבר את הילד שלנו לתורה, שלא נבכה אחר כך בלי שנוכל לשנות חלילה.
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 בדרך אחרת –המשך    בני משה
 

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

מבניך אמשיך את עם במקומם לי ואמחה את עם ישראל ו
הוצאת  אשר", טען משה "לגוי אותך ואעשה" -ישראל 

שבניו ישמשו תחליף לעם ישראל,  יתכן שלא "גדול  בכוח
 .משעבוד מצרים כי עם ישראל יצא

 

לא היו בגזירת מצרים, והגלות יש  משה, , טעןשני בני אבל
בדיבור הראשון  הדברות עשרת וצמה ככתוב בתחילתבה ע

הכוח  זה מצרים שהיציאה משעבוד ",הוצאתיך אשר"
 בהרבה וכמו שמצאנו, לבורא עולם שנתן להם להשתעבד

 .לבניי חסר וכוח זה מצרים, ליציאת רמז יש מצוות
 

לא בני משה שאולי זה סיבה נוספת למה  לפי זה וייתכן
חסר להם את כוח הגלות  היה גדלו בתורה כראוי להם, כי

 יםחברמשפחה וההעם ישראל כולל , ובפרט שכל והשעבוד
והמירו עמל שעבוד ועמל  עברוכולם והסביבה מסביב 

 .ודווקא הם לאועבדות מפרעה לעבדות לבורא עולם, 
 

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

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

 .לישועה"
 

מתוך הסבל כי לגדולי 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 חייםעל פי האור היש 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  ההקב"המרגלים 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 בהשקיע בהם ברבנו בכוונה משה שלכן  יתכןו
 בתורה מלגדלם לגדוליםחוץ הטובות כל המידות בשמים ו

 עבדלא 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,

רה לא עוברת בירושה לכן לא עולם רצה ללמד שתו
 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  טז( פרשה )שלח רבה ובמדבר, אריבו מששים

 משה מנהיגים את גלות עשרת השבטים מאחורי סמבטיון
 הקב"ה יתן להם רשות ויביאו 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 

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

מעשה אצילי במיוחד כאן עשה  שאדרבא משה רבנו 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 אהבת ישראל ובאהבת הקב"ה, שזה אומר שעלינו לטפס למעלה במזה עד כמה אפשר  ונלמד
נלמד מכאן שתפילה ובקשה ומסירות נפש של צדיק והקרבה של צדיק, לא יוצא  ןמו כעולם ולאהבת ישראל מושלמת, וכ

יראיו יעשה,  מזה הפסד כי בטווח הארוך מתברר הטוב שיצא מכל זה, כי בורא עולם שומע ומקבל תפילת צדיקים ורצון
  ולפעמים זה נראה להיפך,  מידיתזה 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 :תבתיכסיום פרשת בחוקתי  על 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  יןהדאומרת התורה ש אז, והחליף המיר
 .החילופין הצליח ולא, קדושות הבהמות

 

 כל אחריש !!!מדבש מתוקה מחשבה לי קפצה ומיד
 יכול לא ה"הקב שלעולם, לנו מגלה עולם בורא, הקללות
 בקדושת קדושים ישראל עם כי, אחר בעם אותנו להחליף

 אותנו ולהחליף להמיר אפשר ואי, עולם לבורא הגוף
 בקדושת נשארים היהודים אנחנו תמיד אלא, באחרים

 .הגוף
 

 אנחנו ולנצח ולעולם תמיד, ביותר המתוקה הברכה וזה
, וזה סיום מושלם לספר ויקרא ספר עולם בורא של

שינוי בין הקורבנות שמסתיים בקשר האמיץ הבלתי ניתן ל
 עם ישראל לבורא עולם לנצח.

 

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

עולם הודיע כבר שאי אפשר להמיר את עם ישראל 
 באחרים???
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כשבורא עולם ישמיד את עם ישראל חלילה כפי  ואולי
שאמר למשה רבינו לאחר חטא העגל זה לא נכלל באיסור 
של המרת קדושת הגוף, שזה כביכול מקרה שבהמת 

ולפעמים גם חובה  קדושה מתה לפני ההקרבה שמותר
 להביא אחרת במקומה.

 

כבר ידוע שכשם שאסור להמיר בהמה העומדת  אבל
טיל הל( "ע יו"ד סי' שי"גוש)לאו אסור יש כך גם  ,להקרבה

אסור להרוג אותם כל שכן ש בפשטותו ,יםימום ביד בקרבן
שוב קשה למה חשש משה ואם כן  ,)ולכן מכניסים לכיפה( םיבידי

 ישראל הקדושים בקדושת הגוף?? שהקב"ה ישמיד את עם
 

שמשה רבינו חשש שכשעם ישראל יחטאו הם  וייתכן
יהפכו את עצמם כביכול לבעלי מום קבועים, וממילא הם 
ירדו מקדושת הגוף שהייתה להם, ודומה הדבר לקרבן 
שנפל בו מום קבוע שאז הוא כבר מותר בפדיון, ואחרי 

ינו, שלא הפדייה הוא יוצא מקדושתו, ומזה חשש משה רב
נגיע למצב כזה שיהיה מותר לבורא עולם להחליפנו 

 באחרים מפני חטאינו. 
  

שהקב"ה  לבכורי ישראלזה לכאורה מה שקרה  ובעצם
קידש אותם כביכול בקדושת הגוף לעבודת המשכן ובית 

 ובגלל חטא העגל הקב"ה החליף אותם בכוהניםהמקדש, 
, בכורים את מצוות פדיוןבהם ולכן שייך לקיים  ,הלווים

ואולי דווקא בפרשה זו נרמז העניין שמשה רבינו השקיע 

בבני אהרן ולא בבניו וכאמור, כי ראה מה גרם החטא 
 .  לבכורי ישראל שה' המירם בכוהנים

 

וגם כאשר בסוף ימיו גילה משה רבינו, שאין חשש לזה,  אך
רובם חטאו שוב בורא עולם לא החליפם רק העמיד את 

שנה ומעלה מתו  20ור של בני הדור הבא תחתם והד
משה רבנו שבורא עולם לעולם לא יגדיר הבין  במדבר, לכן

כבעלי מומים קבועים המותרים  בכללותואת כלל ישראל 
בפדיה והחלפה, ורק כביכול על קבוצה ויחידים כביכול 
 הקב"ה יכול להגדירם כמום קבוע, כמו בכורי ישראל

 .שהחליפם בכוהנים
 

א העגל בורא עולם רצה למחוק את תשאל, הרי בחט 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 

 בורא עולם הציע להחליף את עם ישראל?? 
 

לכך, יתכן שאז אכן כל עם ישראל נהפך  והתשובה
כביכול לבעלי מום קבועים, ואדרבא לאחר חטא העגל 
משה רבינו הצליח בתפילתו העצומה להשפיע שהקב"ה 
יותר לא יתן לכלל עם ישראל להיות כבעלי מומים קבועים, 
וייתכן שמשה רבינו לא ידע עד סוף ימיו שעד כדי כך הוא 
הצליח להשפיע בתפילתו לאחר חטא העגל, ורק בסוף ימיו 

ח תפילתו העצומה עד כמה פעלה לטובת עם התגלה לו כו
 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 –תהיו" "קדושים 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 

 אחרת???
 

טר פ -כתב רש"י שמדובר רק בבכורי בהמות טמאות  ולכן
חמור, אבל בכורים של בהמות טהורות אכן לא פדו אלא 

 מסרו לכוהנים כפי שחייבה התורה.
 

ראיתי חידוש באברבנאל שכתב שכאן היה גזירת  אומנם
מיוחדת של מלך מלכי המלכים שהתיר להם לפדות את 
הבכורות הבהמות הטהורות גם כשהם תמימות בבהמות 

 הלוים.
 

יתיר דווקא כאן את להבין מדוע שבורא עולם  וצריך
האיסור של המרה, הרי כאמור קודם בורא עולם לפני 
ספירת עם ישראל רצה להבהיר להם שהוא לא ימיר אותם 

באחרים ולכן נסמכה סיום בחוקתי באיסור המרה 
לספירת עם ישראל, והנה כבר עם ישראל רואה שיש 
חריגות וגזירת מלך מיוחדת שמתיר המרה קודשים למרות 

 בדרך כלל???שזה אסור 
 

שמשה רבינו בכוונה לא לתרץ על פי האמור קודם,  ונראה
השקיע בבניו בלימוד התורה כראוי בכדי  שלא יהוו תמורה 
לעם ישראל כפי שהציע בורא עולם לאחר שעם ישראל 

 .חטא בעגל
 

עד כמה הסכנה הזו  באה להמחישהתורה כאן  ולכן
שה מ לחששו של שלכן היה מקום גדולהייתה מוחשית 

שגם אחרי האיסור של המרת קודש , כי הנה ראינו רבינו
גזירת מלך מיוחדת לחרוג ולהתיר לפדות גם הקדש יש 

ילמדו מסמיכות העניינים, קדושת הגוף, וכך עם ישראל 
ואת הקרבתו  ,משה רבינוהעצומה של  ואת גדלות ויבינו

 האישית לטובת קיום עם ישראל.
   

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

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

 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
משמעות מחנות, מה לו לדגליםרצו והתאוו  עם ישראל

של עם  פירוד כביכול יוצרהמחנות ש ובפרט ???עניין זה
 ?? ישראל

בא'  ספר את עם ישראל כתב שבורא עולם רש"י הנהו
ומקשים המפרשים  ,שכינתו בניהם בא להשרותכשבאייר 

 היה צריך לספור אותם בא' ניסן עת הקמת המשכןשאם כן 
 ?מקום השראת השכינה ולא בא' אייר??
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קדושה, נוסח האומרים ב יש לשאול בעניין אחר, למה וגם
כמו שמקדישים אותו  שאנחנו רוצים לקדש את בורא עולם

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

להתקדש ולקדש את  מתאמצים ונלחמים ביצר בכל כוחנו
בורא עולם, ויש לזה עוצמה הרבה יותר ממה שהמלאכים 

 מקדשים בלי יצר הרע????
 

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

בורא עולם והיו מסודרים במחנות ודגלים, ועם ישראל 
התקנא בהם, כי ראה שהם כמו פזל שלכל אחד יש צורה 
מיוחדת וכל אחד יש חשיבות בפני עצמו וכל קבוצה עם 

אין קנאה בניהם למרות המחנות שלה, ו תוהייחודיוהדגל 
וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה "אלא 

 , "ונותנים באהבה רשות זה לזה, קדושה כולם כאחד
 

הנפרדים הם קינאו!!!!!! בהתחברות של כל החלקים  בזה
 באהבה לקדש שם שמים!!!!ביחד ו

 

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

שביחד יש תמונה שלימה  שכולנו חלק מפזל להביןוחייבים אנו צריכים אנו הקבוצה שלנו זה עיקר עם ישראל, אלא 
התמונה, אבל עדיין כולם חייבים את כולם, כאברי הגוף שמתאחדים  נכון גם בפזל יש מרכז התמונה ויש קצה, 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 נכיר שאנחנו חלק מפזל, ונמחיש וש

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

 המשך
 

שאם מטרת  י"רשדברי על הבאנו את הקושיה  קודם
בא להשרות שכינתו בעם  ה "הייתה כי הקב הספירה

א נספרו בא' ניסן לרו רק בא' אייר ונספלמה ישראל אם כן 
  ??עת הקמת המשכן

 

שרק לאחר ב "ז' עב "בהגמרא  על פיתרומת הדשן ה מתרץו
 30, ולכן רק לאחר שהמשכן שכן ם נחשב תושב קבעיו 30

המשכן הפך שולכן רק בא' אייר  ,כקביעות יום זה נחשב
  .עם ישראלאת  ספרורק אז  עובקלהיות 

 

יום  30שדין  קשה שהרי במשנה כתוב מפורש ולכאורה
יד י מבה דירה הרקנה  אבל אםנאמר רק בשוכר דירה 

ואם כן בניית המשכן על פי ציווי ה' , קבועתושב נחשב ל
דומה יותר לקניית דירה מאשר לשכירות דירה, ושוב 

בורא וגם  ???חוזרת השאלה למה לא נספרו מיד בא' ניסן
 ??עולם גם ככה נמצא בכל העולם כולו והכל כביתו שלו

 

קביעות לנו היהודים שיהיה בכדי זה יום  30שה  ,ונראה
 ."םועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ"שכתוב  , כמובמשכן ה'

 לקביעות. לפחותיום  30 צריך זהולצורך מקדש יהיה קבוע בתוכנו, הש ,ה' בקשר אמיץ וחזקלנחבר את עצמנו  שאנחנו
 

 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
תעמקותו בתורה לא יבחין ויכשל שמא מרוב המחשש 

באבן או ייפול לבור, אבל במסע בני ישראל במדבר לא היה 
ונפילה, כי הענן ניקה ויישר את השטח,  החשש סכנכלל 

לכן הם נסעו כמו שהם חנו, שכמו בחנייה הם התמידו 
 . בעת הנסיעה בלימוד התורה כך גם התמידו בתורה

 

זה ו ,ל שבט לוישכל עם ישראל נדבקו בהתמדה ש ויתכן
, עם התורה מלימוד ושלא פסק לא קל כי בשונה משבט לוי

בעבודת  עבדים של פרעהכבמשך מאות שנים  חיוישראל 
בעבודות פשוטות ומבוזות שגורם לשכל האדם  פרך,

עם ישראל הצליחו להתמיד בתורה גם זאת , בכל להתנוון
 בנסיעה.

 

לוי ההתמדה העצומה והאמתית של בני הם ראו את  כי
אפילו לא ראו את במצרים הם וכפי שמתואר קודם ש

לא כאן במדבר הלויים עזרה בעבודה, וגם  כשביקשפרעה 
חשבו בכלל לעזוב את לימודם לקראת ביקורו של משה 

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

 

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

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

 

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

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

הוא וחבריו ואנשים ברחוב נדהמו לראות איש דת צעיר בודד ולא מקומי ולא מוכר שנזהר ושומר על קדושתו, ודבר כזה הם 
  לא ראו מחייהם, וקוים בו "וראו כל עמיי הארץ כי ה' נקרא עליך, ויראו מפניך", כן!! אפילו אנטישמים!!!  

 

 הלוים" לי "והיו
 

, מעם ישראל ספר בנפרדהיה השבט היחידי שנ לוי שבט
והיו לי "על זה טעם והסבר, שכתוב כתוב  ובמדרש
אני  - מי שמתקרב אלישאומר הקדוש ברוך: " הלווים

לכן אני  בו עצמם לייהקרהלווים מתקרב אליו, והם 

 שבט לוי ובמה, הקב"ה מקרבם אלי ומתקרב אליהם
 התקרבו לה'??? 

שאר , ואילו לא חטאו בעגלשרק הם בכך  רש"י  מפרש
 השבטים חטאו בעגל.
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הרי בוודאי יש עוד שבטים שלא  החידושי הרי"ם שואל
מי שחטא כל וגם  ,הערב רבהיו חטאו מי שחטאו, כי בעיקר 

שבט לוי התייחדו והתקרבו לבורא רק בכל זאת ומת, כבר 
שאז התייצבו רק שבט לוי, כי רק  ,"במי לה' אליעולם "

 . כולי לה'להם היה אומץ להכריז 
  
שאמרו כל עם  "נעשה ונשמע"קשה שגם  לכאורהו

 ועודהתמסרות לה'??? היה ישראל לפני מתן תורה, זה גם 
רק שבט לוי הלכו אחרי משה באמת צריך ביאור שמדוע 

 ??? "מי לה' אלי"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' אליאת משה "קרי
או שגם הם  עצמם ואת משפחתם האם הם נקיים לגמרי

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

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

 

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

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

מי לה' " קול משהובאו למיד רצו אכן נקיים מהחטא, ו
 שכל להם כי ברור היה בלי רגע של היסוס, אפילו " אלי

 .ומשפחתם ושבטם לא חטא

 

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

 ולפי אלף מלאכים, 22במתן תורה עם  הוא ברוך הקדוש
 יעבדו ישראל כלש הוא ברוך הקדוש לפני וידוע שגלוי
 כנגד אלא מלאכים הביא לא לפיכך לוי משבט חוץ לעגל
 .לוי שבט

כבר  ,שבורא עולם מראש עוד קודם חטא העגלדהיינו 
רק ידיעה שמתוך הבשעת מתן תורה כבר השתמש ופעל 

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

 

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
שהגיעו לה מתוך עבודת ה' אין מצב שבדרגתם הגבוהה 

שחלילה ברגע אחד במשך מאות שנים בתורה ו והתמדה 
על פי מצבם  רור לבורא עולםהיה בולכן  ,ימחקהכל 

 יחטאו בעגל.  לא שהם  הרוחני של הלויים
 

בורא עולם האמין בהם ובכוח לימוד התורה ו והיות
והוסיף  הוסיף להם חיזוקבעצמו  זההאמון ה, שלהם, 

וידעו שהם לא יחטאו  ,ביטחון עצמי בכוחםכוח ו להם
כי מי , ימשיכו להיות לגיונו של מלךהם אלא  ,עבירהב

מינים בו זה נותן לו כוח להתמודד ולנצל את כוחו שמא
 כראוי.

 

 המשך
 

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

שאמרו לו  ,מידע מוטעהעליו הרבה/המחנך החדש קיבל 
ולכן המחנך החדש !! שזה התלמיד המצטיין ביותר בכיתה

 .ד ובאמון והתייחס אליו בהתלהבותנהג בו בכבו
 

המופרע לא האמין למראה עיניו ולייחס הטוב  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

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

 

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

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

 שירתקו יותר ויסקרנו יותר!! השיעורים 
 

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

את עצמו  לטובה, ובמקום להרע הפך וגילה את כישרונותי
וזה גרם לו  !!האמינו בובאמת למצטיין הכיתה!! כי 

 .ולהשתנות לטובה להאמין 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 ל הפנימי במעג, ובמעגל חיצונישהיו 

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

 

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

ם מסודרים ע להיות גם כן והתאוו מסודרים בדגלים
קבוצות  2כמוהם, וכאשר ראו הלווים שהיו  דגלים

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

הם מיד הבינו אלף שזה מראה על קבוצה איכותית יותר, 
 .שקבוצת המלאכים האיכותית מגבילה להם ללויים

 
, או של בני לוי את מספרם שעם ישראל ידעגם  ויתכן

וזה  ,אלף זה קבוצה קטנה יחסית לשבטים 22שידעו ש 
מתאים רק לשבט לוי שהיה השבט עם מניין האנשים 

היה מספרם של אלף לויים זה  22ש בפרט ,הקטן מכולם
שנמנו ואילו מספרם של השבטים  ,מגיל חודשכל הלויים 

סך  אוממיל ,בהרבה מהלוייםהיה גדול שנה  20רק מגיל 
 כמקביל ממש לספירת השבטים שנה 20גיל על שהיו מהלויים 

וזה ממש , אלף 10 אפילו פחות מ היה מספרם קטן מאוד
 .היה בולט בהחלט גם בלי צורך לספור ממש ובפועל

 

 עוד סיפור להמחשת העניין
 

, וסיפור זה סיפר הדבריםאת במעשה נוסף לחדד  ואסיים
חולה אנוש במחלה ש, ק שליט"אהרב יחיאל נובי 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
אתו לפגישה מלווה דובר אנגלית, והמלווה שאל את 

הוא ממליץ לחולה??  הטיפולים 2הפרופסור הגדול איזה מ
 מקרה אבוד!! בכל מקרה זה  ,הפרופסור ענה, לא משנה
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שואל את המלווה, נו, מה אמר הפרופסור???  והחולה
לו המלווה, ואמר לו בביטחון: הרופא אמר שלא  שיקר

 החולה משנה כל טיפול שתעשה וודאי יציל אותך לגמרי!!
 .להשמע את התשובה ושמח וחייך מאוזן לאוזן בהק

 

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

לו המלווה, ככה זה, הוא  ענהכזו????? שתשובת מפחידה 
 צדיק אמתי מקבל בשמחה ובאהבה את גזירת שמים!!

  

ויתכן אותו חולה שלא היה לו סיכוי, הדבר ש מדהיםו
בגלל שהאמין שהוא בטוח יבריא מהטיפול, הוא שרק 

באמת הצליח להתגבר על המחלה והבריא לחלוטין 
, ולא , וזה סיפור אמתילהפתעת הפרופסור המדופלם

 .חסרים סיפורים כאלו על אמונה שמנצחת מחלות
 

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

 .אמן ואמן
 

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

 

שלאחר חטא העגל כתוב  ם הקדושהאור החיי ומבאר
שנגזר על אהרן " דהיינו וגם באהרן התאנף ה' להשמידו"

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

אהרן  ו שלסיבה נוספת לכך שבנימשמש כשמשה הצילם 
מוסיף האור החיים הקדוש משה, ו ו שלכבני יחשבו

ביום "כי  להציל את שני בני אהרן תפילת משה הועילהש
קיבל את התורה שהיות ומשה רבינו , "דיבר ה' עם משה

שיש לו כוח להתפלל ותפילתו  צדיקלכן הוא בהר סיני 
 נשמעת.    

 

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

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

י עבודה זרה על עם ישראל שהמלאכים טענו הללו עובד
ותפילתו והללו עובדי עבודה זרה, משה רבינו התפלל 

 !!!! התקבלה

קיבל את התורה, למד ושכבהר סיני שמשה רבינו  וייתכן
את  הוא יביןדבר ראשון שש ,לא חשב על עצמוהוא 

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

, וכל זה מכוח ענוותו שהוא אינו שווה לקבל ללמד ממש
מהלימוד אלא  ,אפילו לא לרגע קטןלעצמו את התורה 
  .כבר שיתף את עם ישראל בתורתוהראשון שלו 

 
לימד את אהרן משה מופיע בגמרא שצורת הלימוד  והנה

כך חזר  ואחר ,בניו יחד עםואחר כך חזר על החומר לאהרן 
להם כשנוספו גם זקני ישראל, ובסוף חזר לכולם ביחד עם 

הלימוד שמ "העם משיום דיבר ה' מ"כל כלל ישראל, ולכן 
חשב על סדר בו שהתורה הראשון של משה בהר סיני 

בשרשרת התורה  במסירתהצורה והדרך ועל  ,הלימוד
נחשב כבר הוא  מאז על כן, בני אהרן הלימוד יחד עם

מעשה במחשבה תחילה, ולכן סוף ש לאביהם של בני אהרן,
לבקש עליהם רחמים כאב עליהם והיה לו כוח של אחריות 
 .המרחם ומבקש על בניו

 

מעלה מיוחדת של גם מיוחד זה היה תורה ובלימוד  והיות
צדקותו של , גרמו שמעלת יחדהללו הדברים  שילוב ,ענווה
כוח התפילה שלו התעצם גם מאוד, ולכן עלתה רבינו משה 
  .כעס ה' במקום שהיהגם  ופעל

 

ה וביראת שמים ובקדושה, דע לך שבורא עולם מתייחס שאם אתה מתחזק והצלחת לעלות ולהתעלות בתור, ללמדנו
מהמחשבות  - ת להתקדםהתחלבו לעלייתך לא רק מזמן שאכן הצלחת להגיע למטרתך בשלמות, אלא כבר מזמן 

וההחלטות הראשונות שלך, מאז אתה כבר קדוש וטהור וצדיק, אז כדאי לנו לחשוב טוב ולקבל עלינו קבלות טובות ולעמוד 
 מן ואמן.בהם, ובעזרת ה' נצליח א

 

 ונסע אוהל מועד בתוך המחנות
 

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

וכדומה, ועל כן כשיש אוהל מועד קדוש ומכובד בתוך 
 המחנה ישראל אזי חייבים לכבדו בסדר ומשמעת. 

 

, שכבוד זה רוחני, לכן ובהיכלו כולו אבני נזרה ומוסיף
אומר כבוד, אבל הטומאה להבדיל זה מאוס ומבוזה כמו 

כגללים " גילוליםבעל פעור, ולכן לעבודה זרה קוראים "
שבראות  להקפיד על כבוד המתמאוד חשוב  ולכן וצואה,

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
ן שנטמא רח"ל בחטאים אפילו החמורים ביותר!!!  עדיי

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

 

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

 ותולקח אמיד מע שרבי הקדוש כש ,בעבירות חמורות
ואמר לו הניח עליו גלימה מזהב של רבנים גדולים ביותר, ו

ונתן לקרוב משפחה רבי שמעון בן  !!!מהיום אתה רב גדול
איסי שילמדו תורה ויחזירו למוטב, ואכן אותו נכד חזר 

 הפך לתנא גדולנמכוח הנהגת הכבוד שנהגו בו, בתשובה 
 ".רבי יוסי בן רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי"

כי היצר , ועלינו להשתמש בזה דבר ראשון על עצמנו שלא נחטא כי אנחנו מכובדים, א"בנקסם לריפוי שכבוד זה  ,ללמדנו
בני המשפחה, ושימו לב כל  כלפיננהג בכבוד וגם עלת, מטונפים וחסרי תקווה ותוואבודים כבר אנחנו שמלביש עלינו ענווה 

, כי כך הוא יחזיר לך כבוד וגם ככה למרות העונשים ן והבעייתי חייבים לנהוג בכבודדווקא עם הילד המרדן או התלמיד המרד
  לנו ולכולם.וד אמתי ב, ובעזרת ה' נצליח לחיות ולהתפרנס בכור למוטביתגבר ויחזהוא מו ויום אחד יאמין בעציש סיכוי ש



 

 במדבר -וטהר ליבנו            בס"ד

 

 1 

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

 זייערע ציילן צו כדי געצעלט זייער אין אריינגיין איך קען אזוי ווי עולם בורא צום געזאגט האט רבינו משה, י"רש שרייבט
 איך וואס מאכן וועל איך און געהייסן דיר האט מען וואס מאך דו געהענטפערט עולם בורא דער אים האט? קינדער פיצלאך

 איז שכינה די און געצעלט דעם פון טיר ביים געשטעלט אוועק זיך האט ער און געגאנגען טאקע משה איז, טאן צו דארף
, געצעלט דעם אין פאראן זענען קינדער וויפל זאגט און געצעלט דעם פון ארויס גייט קול בת א און אים צו פארגעקומען

 :אויבערשטן דעם דורך געווען איז ציילן דער אז'", ד פי על" פסוק אין שטייט דעריבער
 

 איז קינדער וויפל די ציילן און געצעלטן די אין אריינגיין צו ן'משה פון שוועריגקייט די געווען איז וואס,  שאלה א זיך פרעגט
 ?ל'בעט אין דא

 
 לויים אלע אויפהייבן צו אויב און? שוועריגקייט שייך איז וואס איז געהייסן אליין דאס האט עולם בורא דער אז בפרט און
 ?גרינגער אסאך איז בובאלאך ציילן איז, געקענט משה האט טאג איין אין

 
 וואס אהל א אין אריינגיין געקענט נישט האט ער, צניעות די צוליב פראבלעם א געהאט האט משה אז זיך פארשטייט נאר

 געצעלט א אין אריינגיין צו חכם תלמיד א פאר גנאי א איז עס אז, אריה גור דער אויך בריינגט אזוי און, ווייבער דא איז עס
, געצעלט אין' אריין נישט' משה איז דעריבער און דערצו געווען מסכים עולם בורא דער טאקע האט, ווייבער דא איז עס וואס
 .געצעלט יעדן אין דא איז קינדער וויפל אויסגערופן אים פאר האט' קול בת' א נאר

 
 מען אז אזוי? געצעלט אין געווען זענען ווייבער נאר?? מענער די געווען זענען אוואו געוואונדערט זייער זיך איך האב אבער

 דער זיין פנים מקבל קינדער אלע מיט זיך האנגרייטן געגאנגען נישט האט ווער דען צו?? מענער די פרעגן געקענט נישט האט
 און אינדערהיים איז מאן דער אז ווייל, צניעות פון פראבלעם קיין געווען נישט וואלט דעמאלס און?? רבינו משה הדור גדול

 ווייב די פארשיקט אפילו ער וואלט גענוג נישט אלעס נאך איז עס אז זאגן וועלן וועלסטו אויב און, גאסט דעם אויף נעמט ער
, פראבלעמען שום קיין האן שטוב אין אריינגיין קענען זאל רב ער'חשוב גרעסטער דער עיקר דער האטעל א אין טעג אפאר אויף

 הדור גדול דער און, צניעות פון פראבלעם א ווערט עס און, הדור גדול אויפן נישט ווארטן מענר די, אזוי נישט איז עס, ניין און
 אינטרעסאנט איז מער נאך און!! גלויבן צום נישט, הפסד געוואלדיגער א דאך איז עס, געצעלט זייער אין אריינגיין נישט קען
 נידט וועלן מענר די אז, זיין וועט אזוי אז געוואוסט ער האט וואו פון, פאראויס פון זיין וועט אזוי אז געוואוסט האט משה אז

 ???זיין צו דארף עס ווי אויפנעמען אים קומען
 

 פון יסורים און גלות דעם געטוישט האט לוי שבט אז, פריער וואך א געשריבן האט מען וואס לויט איז הענטפער דער און
 געלערנט האבן זיי אז, הקדוש זוהר אין געבריינגט ווערט עס ווי אזוי, געווען שווער איז עס ווען אפילו לערנען דורך, מצרים

 אז משמע איז עס און', וכו' וכו תירוצים מיט קושיות אין און בריתות אין און, משניות, תורה פון סוגיות די אין ברען א מיט
 זיי וואלטן אויב, נפש מסירות מיט לערנען זעצן זיך מיט, מצרים גלות דעם אויסטוישן געקענט וואלטן ישראל כלל גאנץ

 צו יהודה געשיקט יעקב האט, מצרים אין געקומען זענען אידן די ווי גלייך זאך הערשטע די דעריבער און, טאן דאס געוואלט
 גיין צו אנשטאט תיקון א זיי פאר זיין קענען זיי וועט לערנען דאס אז טראכטנדיג, הוראה בתי מיט ישיבות אויפשטעלן גיין

 .גלות
 

 לאך'מצוות כאילו מאל אלע אונז טרעפט ר"יצה דער ווי אזוי, יעקב אויף איבערגעקלוגט זיך האט רשע דער פרעה אבער
 זאלן זיי אז געזאגט זיי און ישראל כלל צו געקומען איז פרעה און, קאפ די אונז פארדרייט און מצוות באמת נישט איז וואס
 צו קייסר פארן כבוד קיין נישט איז עס און ארבעט אליין ער אז באוויזן זיי האט ער און, ארבעט די אין העלפן קומען אים

 כבוד אבער תורה ביטול איז ארבעטן כאטש אז געזאגט און געווען מסכים טאקע האבן אידן חלק א און, ארבעטן דארפן
 דער אחאב פון וואגן פארן געלאפן האט הנביא אליהו אז ל"חז אין שטייט עס ווי אזוי און, וויכטיג זייער אויך איז המלך
 כבוד געבן נישט וועלן אונז געטענהט האבן וואס לוי שבט געווען איז זייט צווייטן פון אבער, זיין מכבד צו אים כדי קייסר
 געטאן דאס האבן זיי אז זיין קען און, קיסר א זיין צו מכבד מצוה א אויך איז עס אפילו, לערנען און זיצן אונז, קיסר פארן
 אדער, סוף צום געווען טאקע איז עס ווי אזוי, צייט לאנגע א זייער ציען זיך וועט ארבעט די אז געווען חושש האבן זיי ווייל
 יעדן אין און גאס אין געגאנגען האבן זיי ווען אויך אז, לערנען אין פארטיפט געווען שטארק אזוי האבן לוי שבט אז זיין קען

 נישט האבן זיי, ארבעט קיסר דער ווי געזען נישט פשוט האבן זיי אז אזוי, געלערנט זיי האבן מינוט יעדן אין און פלאץ
 געלערנט ווייטער האבן זיי און, בכלל קיסר פון געטראכט נישט האבן זיי און, זיי ארום זיך טוט עס וואס בכלל באמערקט

 .לערנען און זיצן צו אויף אויסגעביטן און פרעה פון גלות דער פון געווארן ניצול זיי האבן אזוי און התמדה מיט און
 

 מכבד צו כדי לערנען פון אפגעשטעלט זיך נישט און צייט גאנצע א געלערנט לוי שבט האט סיבה די האט די וועגן דעריבער און
 צו בקשות זיינע מיט נען'פרעה באמערקט נישט האבן זיי וואס סיבה זעלבע זי מיט, שטוב אין זיך ביי הדור גדול דער זיין

 זייער ווייל, היים דער אין זיי ביי קומען גייט רבינו משה ווען לערנען אין דבוק געווען זיי זענען אויך אזוי, ארבעטן קומען
 געוואוסט האבן משה מיט עולם בורא דער און, כביכול שלעכטס אויף און גוטס אויף, התמדה זעלבע זי איז' התורה התמדת'

 וועלן מענער די אז פאראויס פון זיכער געווען זיי האבן דעריבער, האפהאלט קיין האן לערנט מען אז זיך זיי פירן אזוי אז
 .צייט די אין געצעלט אין זיין נישט און, דביקות און ברען מיט לערנען מדרש בית אין בלייבן

 
 פון מער אסאך צו געווען זוכה האבן זיי פארקערט פונקט נאר!! ו"ח לערנען דעם צוליב דערלייגט נישט האבן זיי!! אבער

 אין געווען איז אליין שכינה די אבער, געצעלט ביזן געקומען איז הדור גדול דער רבינו משה אז געווען זוכה האבן זיי, דעם
 געווען נישט אים איז משה דעריבער אז זיין קען און, געצעלט פון ארויס האט קול בת א און ן'משה געווען מקבל און געצעלט

 געבן צו כדי איינעם יעדן צו געקומען איז ער נאר, צוזאמען געצעלטן אלע אין דא איז קינדער וויפל שכינה די פון הערן צו גענוג
 !!תורה לומדי די פאר כבוד דעם
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 "ביום הזה באו מדבר סיני"
 

 דווקא ביום שהגיעו אחד בלב אחד כאיש היו ישראל עם
בשאר מקומות ותחנות שעשו במדבר  אבל ,למדבר סיני

שהוא  הזה היום ועל(, רש"י ממכילתאהיה בהם מחלוקת )
, " בסנה משה עם הוא ברוך הקדוש דיבר, סיון חודש ראש

 .הטורים בעל -", הזה ההר על האלוקים את תעבדון
 

 אלא "ההוא "ביום כתוב שלא מכך מפרש י"רש והנה
 כחדשים בעיניך יהיו יום שבכל ללמדך, "הזה "ביום כתוב

 .ניתנו היום כאילו
 

 בראש זה ביום היה לא תורה מתן שהרי, עצום פלא וזה
 בעינך שיהיו ואם כן הדרשות, בסיון' ז או' בו אלא, חודש

, האלוקים את וןתעבד עליו שנאמר היום וגם כחדשים
סיון, ולא על ר"ח  ז' או ו' תורה מתן יום על להיות צריך

 סיוון???

 לביאתם מרפידים נסיעתם שמקיש י"ברש כתוב ועוד
 כך, אחד בלב שזה, בתשובה לסיני ביאתם מה,  לסיני

 תשובה והרי, אחד בלב, בתשובה הייתה מרפידים נסיעתם
שיצאו  היום נבחר לא ובכל זאת, היא ביותר מצווה חשובה

 ליום -מרפידים שבו התחילו את חזרתם בתשובה 
לסיני הוא נבחר ליום  שבאו רק היום אלא המיוחל,
 סיון??? חודש בראש התחדש מה ואכן, המיוחל

 זה, אחד כאיש אחד ולב ישראל עם שאחדות ללמדנו אלא
 עם אחדות עם ביחד התשובה אלא, חיובי פרט עוד לא

 את "תעבדון נכתב שעליה החזקה העוצמה היא, ישראל
 .האלוקים"

 בעיניך יהיו יום "שבכל ההתחדשות חייבים בזה שגם
שכבר וזאת מלבד ההתחדשות בלימוד התורה, , כחדשים"

הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית " דברים כז טמהפסוק נלמד 
והיו וגם כך דורשים בפסוק ", גגמרא ברכות ס–" לעם לה' אלקיך

 ."וכי מצווך היוםהדברים האלה אשר אנ

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול רבי עקיבא " וכמאמר
 ."בתורה

 אחד לעבוד את אבינו שבשמים בהתחדשות של תשובה ובאחדות אמתית כאיש שנזכה שבשמים אבינו מלפני רצון ויהי
 ש אמן ואמן.בקרוב ממ לבב וטוב ונזכה לגאולה הקרובה והשלימה בשמחה, שבשמים אבינו רצון לעשות, אחד ובלב

 הוויכוח בן יתרו למשה רבינו –"נבול תיבול" בלוחות השניות אחדות 

שהיה זה ביום שלאחר יום כיפור שאז ישב  רש"י כתב
משה לשפוט את העם מהבוקר עד הערב, ועל זה העיר לו 
יתרו שמשה לבד לא מסוגל לשפוט את כל העם, כי אם 

", ולכן יעץ לו להקים נבול תיבולימשיך בצורה כזו אזי "
 דיינים משרי עשרות עד לשרי אלפים. מנגנון של

לוחות  2ביום הכיפורים משה רבינו ירד מההר  עם  והנה
הברית השניים,  ולכאורה מה בער ליתרו להעיר למשה 
רבינו ולתקן מנגנון ופירמידה משפטית עד כדי כך שיוצא 

 שלכל שמונה יהודים יהיה אחראי שר ושופט???

 יפה לא, למשה אומר יתרו צריך ביאור שבהתחלה וגם
וזה  ,עומד ישראל עם וכל יושב שאתה, עושה שאתה הדבר

עונה לו שאין לו ברירה  ומשהזלזול בכבודם של ישראל, 
 מה פשר התשובה?? ולכאורהכי הוא חייב לשפוט את העם, 

בדין תורה זה הלכה שהדיינים יושבים ובעלי  ובאמת
הדינים עומדים, וזה לא השתנה גם אחרי טענותיו של 

ליתרו כאב שיש רק דיין אחד וממילא יש תור  אלאתרו, י
ארוך ועומדים שעות בתור, וזה גורם זלזול בעם ישראל 

 שמחכים שעות.
  

שכל עם ישראל יקרוס, כי אנשים יתייאשו לבוא לדין  וגם
תורה, כי יגידו זה סבל להמתין שעות על גבי שעות, ויש 

דם יוצא לחץ לטעון בקצרה וזריז בגלל התור הארוך, וא
ממורמר בהרגשת החמצה שהפסיד בדין לא כהוגן, וזה 
יגרום שאנשים יפסיקו לבוא לדין תורה, וחלילה יהיה 

 קריסה בבין אדם לחברו, כשאין דין ואין דיין.
 

הם , כי אנשים מרצונם באים אלירבינו,  ענה משהזה  ועל
 יהיה , ולכן כתוב לשון כזו "כירוצים את המקור להלכה

דבר התורה ", כי יבואו אלי", ולא כתוב "אלי אב דבר להם
 ולכן, כי משה הוא זה שקיבל אותם מסיני, בא אל משה

שווה להם לחכות שעות בתור, כי אם בשביל לדעת ההלכה 

יכלו ללכת לאהרן ושבעים הזקנים, ובכל זאת הם רצו 
 דווקא אותו, כי הוא המקור.

הדבר  לא טוביתרו לא מקבל את זה, וטוען למשה, " אבל
בטווח  אבל", נכון שזה מה שהם רוצים, אשר אתה עושה
, כי היצר מקרר כל התלהבות של קדושה, הארוך זה יקרוס

מהמקור את  -חלק אכן ימשיכו ויבואו לדרוש ממך  ואז
גם אם  כידברי ה', אבל חלק גדול מהעם יתקרר ויתייאש, 

ילכו לאהרן או לאחד משבעים הזקנים, הם עדיין ירגישו 
צה שאצלך במקור התוצאה הייתה שונה, וברגע שיש החמ

 החמצה אנשים יזלזלו בדיני תורה.

הציע לו, מהיום אתה לא הכתובת, וממילא לא  ולכן
ייווצר בהמשך תחושת הפסד והחמצה!!! אלא אתה 
תפקידך לשפוט בסוף התהליך המשפטי, וזה לא יהיה נתון 
לבחירה של בן אדם, אלא כל אדם כפוף לשר העשר 

מעליו, וכשהשר שלו מתקשה הוא פונה לשר החמישים ש
שמעליו וכך עד שבסופו של דבר רק בדבר הקשה ביותר 

 אתה תשפוט.
 

אין תורים, אלא המשפט זמין ביותר, אפילו באופן  ככה
ככה  אבלמוגזם כביכול, כי על כל עשרה יש דיין אחראי, 

 מיד כשמתעורר צל של מריבה או ויכוח זה נחתך מיד.
 

בער זאת ליתרו מיד על היום  למהזה למה???  וכל
בלוחות השניות יתרו חשק בכל נפשו שגם  כיהראשון??? 

 .כאיש אחד בלב אחדכבעת מתן תורה,  יהיה אחדות בעם
 

תיבנה הציע עצה שלא יהיה מריבות בעם ישראל, וכך  לכן
", הכל על מקומו יבוא בשלום, ו"ויישמר האחדות בעם

שימור המצב הקיים ועיקרו לשמר ותיקון זה למרות שהוא 
עצם התיקון את המצב לזמן ארוך ועתידי, בכל זאת 

 .   והתקנה זה התחדשות וכקבלה מחדש
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חודשים  4קדם עניין זה שהיה במוצאי יום כיפור כ  ולכן
לאחר מתן תורה, בכדי להדגיש שגם נתינת הלוחות 

  .היו בהתחדשות של אחדות עם ישראל השניות

רא עולם מחבב ומעדיף פעולה אנושית לנו שבו ולומר
ויוזמה אנושית לאחדות העם, יותר מאחדות שנוצרה 
ממילא כביכול מהתרגשות של קדושה כבעת הגעתם 

 לסיני.

וגם שמו של חמיו של משה נקרא  יתרוזו נקראת  ופרשה
" "ואתה תחזהיתרו כמאמר חז"ל  שיתר פרשה זו של 

שאדם מייצר בתורה, וזה היה חידוש גדול בעם ישראל 
 ויוזם מפעל לאחדות העם.

שלכן שלח משה את יתרו חזרה לביתו, שאמר לו,  ויתכן
יתרו אתה עצום אתה עוצמתי, לך לביתך וגם גם בכוחך 
ליזום מהפכה, לך תגייר כל מי שביכולתך, יש בך כוח לך 

 פעל ועשה למען ה'.

ב במחלוקת, בפרט בזמן שלנו, שחושך על פני תהום, , עד כמה חשוב ליזום למען האחדות, ובוודאי לא להתערבללמדנו
 ניזהר ביותר, וכולי תפילה "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה".

 

, שעל אדם לא להסתפק רק שהמצב הרוחני שלו כרגע טוב מצוין, אלא עליו לחשוב ולהתבונן איך לשמר את וללמדנו
הגורמים שעלולים להפילו ולדרדרו, וכמובן לסלקם מידית ולא לחכות לניסיונות ולנפילות המצב הטוב, ולראות מה 

חלילה, ועצם תיקון המצב הטוב שיחזיק מעמד לאורך זמן ושנים טובות, זה חיזוק עצום שאין כדוגמתו "ואתה תחזה", 
 רק חזק ואמץ.

 

 תורההאיסורי כל נקבל את ה ככ – ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם לעלת כי אתה העדתה בנו

 שהשפת אמתנזכרתי בסיפור זה, פסוק זה  כשראיתי
, וקרה שנגנב גביע של לקוצקסיפר לנכדיו שבילדותו נסע 

כסף מביתו של הרבי, וא' מבאי הבית הגיב: מה הפלא 
הרי  :הרבי מקוצקשגונבים כאן הרי הכל הפקר, הגיב 

 !!!לא תגנובכתוב 

 כאילוהייתה לו ההרגשה  שמאותו יוםהשפ"א  סיפר
איש ש !!!רה מפרידה בינו לרכוש הזולתחומת ברזל אדי

אם בן  ובאמתלשלוח יד בממון השני, ואינו מסוגל להעיז 
 אדם ירגיש כך בכל איסור הוא ייהפך לירא שמים אמתי.

זאת ריבונו של עולם שוב דורש ממנו להזהיר שוב,  ובכל
ולמה הרי משה רבינו אמר "לא יוכל" שאי אפשר 

 דרה??לעלות!! וכי משה רבינו טעה בהג

עיקר ההזהרה השנייה שכפי שביארנו, התשובה היא  אלא
לאצילי בני "דווקא לאלו שיש להם רשות לעלות הייתה 
 ".ישראל

כמו לאלו שלא עלו להר  ברורגבול ולהם אין  שהיות
חומת ברזל, ולכן ה את לכן לאצילי בני ישראל חסר, בכלל

הם נמצאים בסיכון יותר משאר העם שהיה להם גבול חד 
 ברור.ו

אצילי בני ישראל נכשלו, באכילה ושתיה גסה  וכאמור
שאר העם שהיה להם גבולות ברורים,  משא"כבהר סיני, 

, כמו מחיצת "לא יוכל"הם לא נכשלו כפי שאמר משה, 
 .שמונעת ברזל

ילו יש קיר , שחייב אדם להציב גבולות ברורים וקווים ברורים שאסור לעבור אותם, עד כדי כך שידמה בעצמו כאללמדנו
 ברזל שעוצר אותו מלעבור את הקו, וכך יוכל לחיות ביראת שמים אמן.

 המשך - בם יפרוץ פן ה' אל לעלות יהרסו אל והעם והכוהנים

"העד  הקודמים כבר כתוב שה' אמר למשה בפסוקים
בעם פן יהרסו אל ה' לראות, וגם הכהנים יתקדשו", 

ל "לא יוכ לקב"ה , ומשה ענהשיזהרו לא לעלות אל ההר
 העם לעלות".

 שלא העם את שתזהיר ממשה מבקש שוב הקב"ה למה
לקב"ה  כבר אמר רבינו סיני, הרי משה הר בקדושת יזלזלו

 ???יעלו לא והם אותם הזהרתי

לאנשים החשובים  הייתה השנייה שעיקר ההזהרה וייתכן
, ישראל בני שהם הכוהנים ואצילי, להר לעלות שזכו

 ולכןפעם השנייה, ודווקא להם בורא עולם מזהיר ב
בהזהרה האחרונה הקב"ה מקדים את הכוהנים לעם כי 

, ונפלו האצילים כשלו ואכןלהם הייתה עיקר ההזהרה, 
 .עולם בורא כלפי גסות בזה שהיה, בהר ושתיה באכילה

סתם  אכלו חס ושלום לא לא נכון, האצילים נבין ושלא
עשו  הם אלא, לתאבון בהר סיני מול השכינה הקדושה בשר

 שלמים. בשר קודש של קורבן מצווה שאכלו

 מתחילים לפעמים טובות בכוונות זאת גם בכל אבל
 ומקדושת "טוב כי וירא" ולפתע קדושה בהתלהבות

, הבשר של הנעים לטעמו ועוברים השלמים נגררים
 בהאכילה לשם ירידה יתכן והיה השנייה ומהטעימה

 .הזלזול היה וזה, שמים
 

 אתה רבינו משה נכון, עמיםפ הזהיר עולם בורא ולכן
 כאיש ונשמע נעשה של נמצא במצב ישראל שעם צודק,

 ברור שמים יראת להם ויש שבשמים לאבינו אחד בלב אחד
 ממושמעים כי הם בוודאות יהיו, להר יפרצו ולא שיקשיבו

מהעם, כי  יותר טוב שמרגישים הצדיקים אבל ה', לציווי
 הם, "שםה בהר יעלה מי" בהר העולים הם היחידים

 לנפילה. החשש קיים וכאן עצמי בטחון מרגישים
  

על כגון אלו דוגמת האצילים שעלו בהר ה',  נאמר  ואולי
", שגם אלו ומי יקום במקום קדשו –מי יעלה בהר ה' "

שזכו לעלות בהר ה' צריכים לדעת לעמוד נכון וביראה 
 ובכבוד הנכון במקום הקדוש. 

את  כי הוא מסיח, מהיצר תמיד לפחד אלא, עצמינו על לסמוך ולא, הדופק על היד עם להיות חייבים שלעולם ללמדנו
מצוה הוא מסיט אותנו לתאוות ולרע, ואכן  מתוך ואפילו, אפשרית ומחודשת ודרך ובכל צורה רגע מהיראה בכל דעתנו

 להיזהר מאוד!!!, שוב, בעיקר את החשובים אותם תמיד", כפי שהקב"ה אמר למשה: תזהיר מפחד אדם כתוב "אשרי

 נרגע יותר, הטבע קל זה רגוע!! נכון ישב אל, העיניים שנים בשמירת שהצליח מי היצר, וגם נגד ביטוח אין אחד לאף כי
 אותנו. להפיל מסוגל והוא, שמים כוונות שהם לשם או מצוות אפילו מתוך, יותר חכמות בדרכים אלינו בא היצר קצת, אבל
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 שניה הזהרה אישית מזהיר ם שומרים את עצמם באצילות של קדושה, אותם הקב"הלחשובים האמתיים ששני אדרבא
 .בעולם אמן ואמן הגדול שמו ונקדש, חיל אל מחיל נלך ה' ובעזרת תזהרו!! תזהרו גם מתוך קדושה לא ליפול!!, ומיוחדת

 ההבדלים במסירת הדברים בין גברים לנשים-  "אלה הדברים אשר תדבר"

, ופלא לא פחות ולא יותר -" אלה הדבריםרש"י, " מפרש
דווקא  ומדועמדוע שמשה יפחית או יוסיף???  עצום וכי

 כאן הוזהר משה שלא לשנות??

כה תאמר לבית קשה שהרי בתחילת העניין כתוב, " ועוד
אלו  בית יעקב", ומסביר רש"י יעקב ותגיד לבני ישראל

בני ישראל  לגברים, ואילו בלשון רכהשלהם תדבר  נשיםה
עונשים כגיד, דהיינו שאת ה בדיבורים קשיםתדבר  תגיד

 .ואת דקדוקי התורה והמצוות פירט רק לזכרים
 

כן משה לכאורה הוסיף על דברי הקב"ה, שהרי  ואם
לגברים הוא שינה בדיבור ופירט להם את העונשים 

 והדקדוקים???

נראה, שאם יבוא יהודי וישאל את משה למה לאשתי  אלא
דיברת בלשון יפה ולא הזהרת אותה על העונשים 

זאת אלא   איןיברת עם הזכרים?? והדקדוקים כפי שד

לנשים עשית  ולכןסימן שאתה הוספת זאת מעצמך, 
הקלות, ועל הגברים החמרת לפי ראות עיניך, ולא מהבורא 

 לקחת זאת!! 

, שיהיה ברור לא פחות ולא יותר -אלא הדברים כתוב  לכן
לכולם שכל דבריך מאת ה', שלמרות השינוי בין הדיבור 

ות שהוספת לגברים, הכל לא פחות שלך לנשים ובין ההוספ
 ולא יותר היה על פי ציווי בורא עולם.

המעלה של משה, שלמרות ההבדלים במסירת  וזה
הדברים בין הגברים לנשים, הוא הצליח כפי בקשת בורא 
עולם לתת את הדברים לפניהם, שכחבילה הניח לפניהם, 

 .שלא שינה בה כלום
 

מינים הבין וכל אחד מה, שקיבל כך מסרה להם כפיו
את המסרים שכך בדיוק בורא עולם רוצה להעביר לו 

 בשונה מצורת העברה למין השני.

בחיינו כל אחד בורא עולם מתקשר אתו בדרך המיועדת לו, ולא דומה הצורה שבו הבורא נוהג עם אחר הוא נוהג גם  ולכן
טות אוזן להבחין בדרך בו ריבונו של עולם מחזק אתו, אלא כל אחד לפי אופיו ותכונותיו, וחובה עלינו רק לפקוח עין ולה

 אותנו ודורש מאתנו, ולא נזניח את דרישותיו מאתנו, אלא חזק חזק ונתחזק אמן.

 לראות את מלכנורצוננו  – ויגד משה את דברי העם אל ה'
 

 רש"י שמשה אמר לבורא עולם בשם עם ישראל, מפרש
 מפי השומע דומה ישירות, שאינו ממך לשמוע שרצונם

 :"מלכנו את לראות רצוננו" המלך מפי לשומע שליח

קשה למה לא מפורש בפסוק את המשפט היפה  ולכאורה
", למה מלכנו את לראות רצוננוהזה שעם ישראל ביקש "

 זה רק מוסתר???

", ויגד משה את דברי העם אל השםקשה, שכתוב " ועוד
" שזה ותגיד לבני ישראלרש"י כתב על המילים " והרי

ר את דברי עם ישראל , אז למה משה מסלשון קשה כגידים
 "???וישב משהבלשון קשה כגידים, שייכתב כמו מקודם, "

  

שבורא עולם בכוונה פיתה וגרר אותם להגיע  ונראה
", בזה שאמר להם קודם מלכנו את לראות רצוננולבקשה "

 ."אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"

 אני בדברים ולא בידכם, היא מסורת לא רש"י  ומפרש
 אתם אלא עליכם, מעיד אני עדיםב לא לכם, משגר

 .בעצמכם ראיתם

בורא עולם מדגיש את ישראל נגרר ואמר: אם  עםו
ולא ע"י שליחים וכדומה, אם  החשיבות שראינו בעצמינו

 ".מלכנו את לראות רצוננו" לדרוש העזוכן הם 

רבינו לא אמר במפורש את דרישתם, ונקט לשון  ומשה
אולי אפילו דרישה קשה כגידים, כי הוא ראה בזה העזה ו

 שיש בה קצת חוצפה.

בורא עולם אהב את העזה והחוצפה הזו, ואמר  אבל
למשה, אם אכן רצונם בכך, אדרבא שיתכוננו ויכינו עצמם 

 כראוי לראות את מלכם.

במתן תורה בסוף הפרשה כששמעו את קול ה'  ואכן
 אתה דבר" , עם ישראל ביקש ממשההתהפכו היוצרות

", אבל אז נמות פן אלוקים עמנו בריד ואל ונשמעה עמנו
רצה לפרסם  אלוקים כי "תיראו אל" אומר לעם משה

אתכם בעולם, בכך שבורא עולם בעצמו טרח להתגלות 
יראת שמים שייחרט זה מוסיף לכם  וגםעליכם ישירות, 

 וזה ימנע ממכם לחטוא. פניכם על

הפחד והטראומה כביכול היה להם עד כדי שפרחה  כי
חד, זה חרט בפניהם יראת שמים, והזכיר נשמתם מרוב פ

לכולם את המעמד הגדול והעצום של התגלות בורא עולם 
 עליהם.

 אתם ישראל בני אל תאמר כה" עולם מוסיף ובורא
", כי זה רצה בורא עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם

עולם מלכתחילה, ושמח שיהודים ביקשו דבר גדול ועצום 
 יהם.זה שהתועלת ממנו חרוטה על פנ

שלפעמים אדם צריך להעיז ולדרוש יותר רוחניות, ואפילו אם זה גדול עליו בכמה מידות, ענק , ללמדנו
עליו, ואפילו לזמן קצר, זה עדיין שווה!! כי הרושם העצום ייחרט לו לכל החיים, וזה יחיה אותו ביראת 

של הרוחניות שטעם, וזה שמים גם בזמנים קשים של ניסיונות, כי הוא ייזכר בטעם הטוב והעוצמתי 
 ישקיט לו את יצרו הרע.
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 התורהבכוח  – וגם בך יאמינו לעולם
ויאמינו בה' ובמשה "גם בקריאת ים סוף כתוב  אכן
וגם , שיאמינו לעולם, אבל כאן מפרשים שהתווסף "עבדו
ומכוח  ,בד ה'ושקודם האמינו שמשה הוא צדיק וע נוסף

מינו יא קבלת תורה, –כאן מתפילתו ה' שומע בקולו, אבל 
 .במשה שהוא נביא אמת שבורא עולם דיבר אתו

 
ברגע שבורא עולם התגלה  !!פשוט מאוד ??זה קרה ואיך

 ה' תלכל עם ישראל ממילא ראו שמשה מדבר מתוך נבוא
 ולא מכוח התפילה והחסידות שבו. 

שלכן בורא עולם דרש ממשה שיגיד לעם ישראל  ויתכן
כי בכך ראל, לו להעביר לבני יש שמסרבדיוק את הדברים 

 אותם לבקש לראות את בורא ומשך גרר בורא עולם כאמור 

, שיאמינו בנבואת משהמטרה וכך גם הושגה , עולם
עד כדי קשה מאוד לבני ישראל, היה תהליך למרות שזה 

גרם היה שווה כי רק זה זה  אבלפרחה נשמתם, ש כך
 .אמת במשה כנביא שיאמינו

תהליך זה הם שמשה בענוותו, וכן מחשש לחייו והיות
 יוסיףאו  ישנה אולי, מיכולתםגדול " לראות את מלכינו"

לא הבורא  הזהירו לכןכדבר הזה,  שלא יבקשו בכדי
 .לשנות לא פחות ולא יותר

באמת הדבר היה קשה לבני ישראל שכאשר שמעו  ואכן
את הקולות ואת ההר עשן הם פחדו לצאת, ומשה היה 

אלוקים.צריך להוציא אותם מן המחנה לקראת ה

שבורא עולם דואג לצדיק, דואג לכבודו, ואם בורא עולם כל כך אכפת על כבודו של צדיק, קל וחומר אנחנו  ללמדנו
שרחוקים אנו ונמוכים אנו מהצדיק בכמה מדרגות ויותר, בוודאי עלינו לכבד ובוודאי שלא נזלזל ונפקפק בו חלילה, אלא 

 למען כבודו של צדיק. נכבדהו אפילו במחיר שתפרח נשמתנו, זה שווה
 

 למתן תורה בזריזות לתשובההכנה  – סיני מדבר ויבאו מרפידים סיני, ויסעו מדבר באו

 כבר והלא נסעו, מהיכן כותבת התורה למה רש"י שואל
נסעו??  וברור שמשם שחנו ברפידים ששם בא עמלק, ידוע

ובכלל יש לתמוה כבר כתוב בפסוק הראשון שבאו למדבר 
ם סיני, למה חוזרת התורה בפסוק הבא שנסעו מרפידי

  ובאו למדבר סיני??

 לביאתם מרפידים ולהשוות נסיעתם רש"י להקיש עונה
הייתה מתוך חזרה  סיני למדבר ביאתם מה סיני, למדבר

 הייתה מתוך חזרה בתשובה מרפידים נסיעתם גם בתשובה
 .(מכילתא) -

, כי לא ישכח ישראל עם ,רפידיםאת התחנה שחנו ב והנה
 שרפושכתב רש"י  וכפי, נפילה רוחניתשם הייתה להם 

וילחם עם  עמלק ויבוא" נענשו ואז תורה מדברי ידיהם
 הם שבסיני שכמו , והתורה מגלה לנו"ישראל ברפידים

 הם חזרו מרפידים ביציאתם כך גם, בתשובה חזרו
 .בתשובה

 בתשובה לחזור חשיבות ישראל ראו מה, והשאלה
לתורה היה  ולמה ??סיני שבאו למדבר לפני עוד ברפידים

 להדגיש זאת?? חשוב

, תשובה עושים אותנו איך ללמד רצו כי, והתשובה
 ואומר להתחזק, שרוצה אדם הרע מפתה היצר כלל שבדרך

 שם החדש למקום כשתגיע עזוב וחכה לכלכת כאן לו:
 נקי וכראוי.  חדש דף תפתח

האדם יתפתה ויאמין ליצר הרע הוא עלול להפסיד  ואם
 החיזוק ות,ההתחזק את שדחה את החיזוק, כי ברגע

 פרח הוא לא יתחזק כי זה החדש במקום מתקרר וגם
 .ונעלם

 הנה, לדורות אותנו ללמד ישראל לעם חשוב היה וזה
 לפתוח דף חדש במקום רצינו לחכות ולא לכלכנו ברפידים

 .ומיד תיכף ננקה כאן אלא החדש,
 

לא בתירוצים של לשם שמים  אם התעוררת בתשובה אל תתפתה לדחות את מיד עכשיו בשום תירוץ גם, קדימה
ותירוצים של חלק מדרכי התשובה, כי ברוב המקרים זה עצת היצר ממש, אדרבא במקום שקלקלת שם כבר תתחיל את 

 הניקוי והתיקון, ואכן במקום החדש תמשיך ביתר שאת וביתר עוז בדף חדש.

 המתן תור לאחרהיא  שונההניסים ומשמעות מת עוצ – וישמע יתרו
 

 להר הגיע הוא למדבר כשהגיע שיתרו משמע בפסוק
 לשיטה ראיה לכאורה סיני, וזה הר זה ורההאלוקים ולכא

 חיכה למה פלא תורה וזה מתן לאחר הגיע שיתרו בגמרא
 ??זמן הרבה כך כל יתרו

 

 על רק מדברים ליתרו מספר רבינו שמשה בסיפור, וגם
 תורה למתן המתין אם הלוא ???תורה מתן על ולא ניסים

 ??תורה מתן על גם שידברו אז
 

 הניסים, אבל מכוח שזה ונההאמ בגלל בא שיתרו ויתכן
 לניסים חשיבות יש כך שרק, תורה למתן המתין הוא

 ניסים אבל העיקר זה התורה עם ביחד ולאמונה, שהאמונה

 תורה שיש אחרי ואמונה ניסים מספיק, כי לא זה בלבד
 .לחלוטין אחרת בעוצמה היא

 

 שנתן עולם לבורא רבה אהבה מקבלים התורה ידי על כי
 הרוממות יראת ה, ומקבליםהקדוש התורה את

 כל שמתגלית המדהימה עולם בורא מחוכמת שמתפעלים
 היום עצם עד מתחדש וזה, הקדושה בתורה סוף אין עד רגע
 .הזה

 

 לא זה מצרים של הניסים על ההסתכלות התורה ואחרי
 וחלק מהניסים חלק אלא, בעבר שהיו ניסים של הסתכלות

 ניסי, צורות נימי בכל בעולם שמתגלית עולם בורא מכוח
 .תורה וחידושי

 

 

 מעמד יחזיק החיזוק לתורה, ככה עיתים בקביעת גם התחזקות, תורני תוכן גם חייבת שמים ביראת שהתחזקות, ללמדנו
 בעבר לו שהיו הריגושים מול ועוצמה סיפוק למתחזק תעניק התורה קדושת כי, תקופה אחרי יחלוף ולא ימים לאורך

 ל."רח ומעשיו ומחשבותיו בעיניו כשחטא
 
 

 ידי על, הרע יצר נגד יכול אתה רוצה אתה כנגדו, ואם תבלין תורה לו בראתי, הרע יצר בראתי הגמרא כמאמר קדימה
 .לעולם משתנים אינם הגמרא בתורה, ודברי שתעסוק
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 ו בעם ישראלהשתנוהלילה גם היום  –ממתן תורה 
 

כותב בשם הסדר עולם שי' בניסן של שנת יציאת  הטור
סח של יציאת מצרים היה ביום מצרים היה בשבת, ופ

 חמישי.
 

" שלפי זה חג שבועות שהוא ביום ה החוק יעקב" והקשה
שבת יום שלאחר פסח יצא ביום ראשון, וקשה הגמרא  50
 מסכימה שלכל הדעות בשבת ניתנה תורה??? פו'

 

, שרק אצל היהודים הפלאהעל פי ה החתם סופר מתרץ
היום מתחיל הלילה מתחיל את היום, ואליו אצל בני נח 

בבוקר והלילה מסיים את היום שעבר, כמו שכתוב בפרשת 
בראשית בפסוקים הנוגעים לעניין תפקיד המאורות 

יום ולילה לא להאיר ולמועדים ולזמנים ושם כתוב "
 " קודם יום ואחר כך לילה.ישבותו

, עם ישראל עד מתן תורה ספרו ימים כבני נח, ולכן ולכן
חילו לספור ספירת העומר עד הלילה השני של פסח שבו הת

שבועות זה לא ליל טז' אלא עדיין שייך לטו' ניסן היום 
 מפסח.  50הראשון של פסח, כך יוצא אכן ששבת זה היום ה 

עדיין קשה לי, שהרי שעוד קודם תחילת חג פסח  אבל
", שעל היהודים לספור החודש הזה לכםבמצוות " ונצטוו

שהארכנו  וכפי י נח,שנה לפי הירח ולא לפי השמש כמו בנ
 בחשיבות העניין בתחילת הפרשה.

כן למה בעניין קביעת הימים עדיין המשיכו לקבוע  ואם
כמו בני נח ולא כפי היהדות, ולפי בריאת העולם, כמו 

 " שהלילה מתחיל את היום??ויהי ערב ויהי בוקרשכתוב "
  

נראה לתרץ בפשטות שרק במתן תורה הם התעלו  אלא
לגמרי להיות שונים לגמרי מהגויים גם קביעת הימים, כי 
על ידי התורה הקדושה, יום אצל יהודי שונה לחלוטין 

 מיום אצל גוי.
 

לתרץ עוד, שהרי יש דין שגוי ששבת חייב מיתה,  וייתכן
ולכן עם ישראל לפני מתן תורה לא קבעו את היום לפי 

ות, כך יוצא ששמרו שבת על פי בני נח, אבל בעצם הם היהד
 חיללו שבת על פי היהדות.

  וראו פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את המסוה על פניו 
 

 פעמים 3 שואל למה כתוב בפסוק "הרבינו בחיי"
כי קרן עור פניו והשיב את  שייכתבהיה אפשר  ??"?משה"

יום שהיה בהר  40פעמים  3כנגד ותירץ, כי זה ?? המסוה?
 .סיני

 

השיג עוד עוצמה ואור, ולכן משה רבינו יום  40 שבכל
בכל פעם ופעם היה עולה כי  ,"משהפעמים " 3כתוב 

שמשוי " שזה עוצמה משהעליה " להיקראשראוי  מדריגה
שכביכול יצא ספוג מתוך דהיינו , במי החכמה מהר סיני

 .מעיינות החוכמה 
 

ויגש הפלשתי נגד גוליית, כתוב "בסיפור של דוד  והנה
כתוב  סוטה מב' ב'גמרא וב ,שמואל א' יז' טז' "השכם והערב

שגוליית ניגש לקלל את עם ישראל דווקא בזמנים אלו כי 
ויתיצב "עוד כתוב שם , לבטלם מקריאת שמערצה 

לפני מחנה ישראל  גוליית התייצבשכך ", ארבעים יום
עד שבא , בורא עולםואת  אותםוחירף וגידף יום  40במשך 

יום עד  40, ונשאלת השאלה מדוע התעכב דוד והרג אותו
  ??שהגיע דוד והרג אותו?

 

ח לישראל לנצח את ושלא היה להם כמתרץ  שם והרד"ק
מן  יום ירד משה 40כי בסוף , יום 40גלית אלא רק בסוף 

 .ואז קבלו את התורהההר 
 

את הרי הם לא קיבלו ש כאורה תמוהים ממשל והדברים
משה שבר את הלוחות מיד  כי ,יום 40התורה בסוף ה 

כעס  ואדרבא היה ,ראה שחטאו בעגלכש כשירד מההר
איזה כוח יש לעם ישראל  ואם כן על עם ישראל,גדול 

? ואם נפרש שזה מדובר על הלוחות ??אלו יום 40 בסיום ה

יום ביקש  40יום, כי  80 בשמים היהמשה השניים, הרי שם 
יום האחרונים במוצאי  40ליהם ובסוף ה כפרה ורחמים ע

יום כיפור הוריד את הלוחות השניות, ואם כן היה להם 
 יום?? 80להמתין 

 

פסול לך שני שמשה הצטווה " יום מאז 40נחשב  ואולי
", וזה היה בראש חודש אלול לוחות אבנים כבראשונים

ומאז עד יום כיפור שירד עם הלוחות השניים זה היה 
, כי יום 80נראה יותר כ בכל זאת זה  אבל יום, 40בדיוק 

השניים,  יום היו הכנה לקבלת הלוחות 80בכל זאת כל ה 
כי  יל"ע וגםע"י תשובה ובקשת רחמים לפני בורא עולם, 

את הלוחות השניים הם לא קיבלו בפרסייה אלא זה היה 
 בצנעה.

 

מאמר  לרבי יהודה הלויהכוזרי נראה לי, על פי דברי  ולכן

עם יום  40כל ה שכתב שמיד אחרי קבלת התורה  ז'א' אות צ
בלי שינוי ובאותו מן ההר כשהם  חיכו לרדת משהישראל 

התכשיטים על הבגדים בדיוק כששהשאיר אותם,  מצב
לכן למרות שמשה שבר את ו, כפי שהיו במתן תורה

להישאר  יום 40העבודה שלהם במשך הלוחות בכל זאת 
לא  ו דרגה, עבודה זו, ולשמור את עצמם באותבאותו מצב

וכוח עצום לעם זכות כ היא משמשת, אלא לריק הלכה
 ישראל.

 

מלבד כל  לוחות נמצאים בארון,הגם שברי שלכן  וייתכן

כי אחרי המתנה והכנה ראויה כזו, גם  הסיבות שנכתבו בזה,
 שברי לוחות יש בהם עוצמה וכוח שיחשב כנתינת התורהל

להתגבר על  יום 40הכוח שעמד להם אחרי , וזה קיימת
 .אותו רשע גוליית

 

יום של עמל והכנה לא הולך לפח, וגם  40יום של קדושה ושמירת עיניים כי  40מורי ורבותי, ראו נא את חשיבות  לכן
ה'  הגרוע מכל -זהב עד כדי עגל ואפילו נפילה גדולה עד למאוד!! יום  40כישלון ועוד דווקא בסוף ה  במקרה חס ושלום של

יום של עבודה יש עוצמה וכוח אדיר, חזקו ואמצו השם עמכם  40יום, כי  ב 40עדיין לא נמחק העמל של ל זאת בכ, ירחם
 גיבורי חיל.

 

יום,  40יום בקדושה ובשמירת העיניים, ושוב עוד  40קבלו עליכם צדיקים וידידים, קדושים וטהורים, להשלים  על כן
יום מוסיפה עוצמה ואור וקדושה, קדימה עלו  40דבר, כל יחדיה של יום, זה לא אותו ה 40ושוב בפעם השלישית עוד 

 יום בוודאי יקרנו פניכם בקדושה, כמו משה רבינו ששם מסווה כי קרנו פניו בקדושה. 120והצליחו, אחרי 
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   שניותחוגגים את מתן לוחות לא למה  ,לוחות שניות – משה ביד העדת לחת ושני
 

ירד משה עם שני לוחות הברית  שביום כיפוררש"י,  כתב
הרי לוחות השניות הם הלוחות  המקשיםורבים השניים, 

עלינו לחגוג את יום הורדת הלוחות השלימות, ואם כן 
, ולא את יום מתן הלוחות השניות כיום מתן תורה

 "??שברי לוחותהראשונות בסיוון, כי הם הפכו ל"
 

פי האמור קודם על פי דברי הכוזרי הדברים נפלאים,  ועל
 ישראל עם יום 40 ה כל התורה קבלת אחרי שכתב שמיד

 מצב ובאותו שינוי בלי כשהם ההר מן משה לרדת חיכו
 כפי בדיוק הבגדים על כשהתכשיטים, אותם שהשאיר

 תורה. במתן שהיו
 

יש  הלוחות את שבר שמשה כאמור קודם למרות ולכן
בלוחות הללו קדושה עצומה, ולכן שברי לוחות נמצאים 

 באותו רלהישא יום 40 במשך שלהם העבודה כיבארון, 

 הלכה לא זו עבודה, דרגה באותו עצמם את ולשמור, מצב
ישראל,  לעם עצום וכוח כזכות משמשת היא אלא ,לריק

 40וייתכן  שבזכות עבודת השימור של עם ישראל במשך ה 
נשמר גם כוח החג הראשון ולכן חוגגים את המתן יום, 

 .תורה הראשון ולא את השני
 

גים את חג מתן תורה הראשון עוד שבכל פעם שחוג וייתכן
שהכל מודים  פסחים סח' ב'הגמרא  וכמאמרבשמחה, 
שבועות בעינן גם לכם, דהיינו שבחג שבועות  -שבעצרת 

כי  ולמה??חייבים גם שהגוף ייהנה מהחג באכילה טובה, 
 !!!יום שניתנה בו תורהזה 

 

מלבד שמחת הנפש לכבוד מתן תורה, זה  בשמחת הגוף כי
, שעל ות ואת השמחה שעשו לפני העגליתקן את המחול

 כן נשברו הלוחות הראשונים.
 

 מתוך חטא היה אם כי, לחטא שמסביב הסובב את גם אלא בעצמו החטא את רק ולא, חטאנו את לתקן שחייבים, ללמדנו
 ולשם ובהתלהבות בשמחה שתהיה מתקנת מצווה ידי על החטא לתקן עלינו חובה, ושתיה ואכילה והתלהבות שמחה

 .שמים
 

 אותו את כי, התלהבות ובלי חמוץ בפרצוף החטא ותיקון התשובה את ואילו, עצום ובחשק בהתלהבות עבירות נעשה שלא
, ממש הכוחות ובשיא ובמרץ הדם בריתחת שתהיה המתקנת המצווה בעת שיהיה עלינו חובה בעבירה שהיה חם ודם מרץ

 תפילה בהתלהבות!! אש!! !!!!קודש ריתחא של מצווה!! אש קדימה, האש את תכבה אש, בשלימות החטא יתוקן כך רק
 

 התורה שבעל פהקבלת  – תוחופסל לחת וכתבתי על הל
 

נראה כאילו יש סתירה בין פסוק זה לפסוק  לכאורה
שבורא עולם יכתוב על שאחריו, שהרי מפסוק זה מפורש 

 עם שם "ויהיכתוב:   כח' בפרק לד', והנה בהמשך הלוחות
 לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים ה'

, הדברים" עשרת הברית דברי את הלוחות על ויכתב שתה
ויש בפסוק זה משמעות שמשה הוא זה שיכתוב על 

 הלוחות.
 

בפסוק הראשון במפורש  זה סותר מה שכתוב ולכאורה
  כתב???שבורא עולם 

 

 40נפרש שחלק ראשון בפסוק מדבר על משה רבינו ש ואם
אותו פסוק מדבר על יום לא אכל ולא שתה, ואילו המשך 
 מדוע בכל זאת קשהבורא עולם שהוא כתב על הלוחות, 

 לשון מטעה שכאלו משה כתב?? כתוב
 

שמלבד שנדע, בכוונה בורא עולם נתן פתח ייתכן ש אלא
גם מה שמשה  כלולעל הלוחות,  ,מה שבורא עולם כתב

כל מה וגם  שבעל פה,תורה כל ה וגם רבינו יכתוב בתורה
 שכל זהד לחדש כלול בתורה שבע"פ, שתלמיד ותיק עתי

 כביכול כלול בעשרת הדברים. 
 

מוסיף ", והעמק דברזכיתי לכוון לדעתו הרמה של " ואכן
קיבל ללוחות הראשונות משה  יום הראשונים 40וכתב שב 

לוחות ה קבלתששימשו ליום  40וב, תורה שבכתבה את
 בהםכלול ו ,ולדורות לקבלת תורה שבע"פ היה זהשניות ה

 .מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כל
 

הלוחות השניים היו פיסול ידי משה, ללמדנו שלחדש  ולכן
היא רק בהשתתפות  ,חידושי תורה מכוח הלוחות הללו

עמל האדם ואז יש סייעתא דשמיא, כמו הלוחות שהיה 
 מעשה משה וכתיבת הקב"ה.

מלאכים יש לו מספיק למעלה בשמים, וכאן  , שמאמץ אנושי זה מה שחפץ השם מאתנו, וכך הוא שמח בנו, כיללמדנו
 הוא רוצה מאמץ ומלחמה מכל הכיוונים נגד היצר ולנצח בעזרת ה' אמן ואמן.

 

  לחדש חידושים תורהכוח ה    המשך –אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת 
     

צריך עיון,  כאורה" להעמק דברהאמור קודם ע"פ " פיל
קבל את למה אכן רק בלוחות השניים זכה משה רבינו ל

ולחדש כל מה שתלמיד ותיק עתיד  תורה שבעל פהה
  ??לחדש?

 

שמשה מדעתו שבר את אשר בעצם כשהנה לי  ונראה
הסתכן מאוד בעבירה חמורה של הברית הוא לוחות 

שבירת  חפץ  של  קדושה,  שזה לאו מפורש שמצווה לשבור 
לא  תעשו  כן  לה'  "אבל יש איסור מפורש עבודה זרה, 

למרות הלוחות את אבל משה חשב לשבור  ,"אלקיכם
 .הסיכון שזה עבירה

 

כאשר ראה שעם ישראל חטא בעגל, ואהרון והצדיקים  כי
לא הצליחו לעצור בעדם, הבין שזה בגלל שדעה אחת 

רע, ולכן שבר את הלוחות הישראל לעל עם השתלטה 
זמנים שצריך ו יש מצביםשלעיתים ללמדנו  ,לחתיכות
לא יהיה שפיצול ופילוג ושברים בעם, ואדרבא  וחייבים

 .שבריםהרבה דעות כמו הרבה דעה אחת בעם ישראל אלא 
 

" יישר כוחך ששיברת, אשר שיברת" עולםלו בורא  אמר
 .שבזכות זה יש תורה שבעל פה היוצרת הרבה פנים לתורה

 

חידש מדעתו לשבור את הלוחות רבינו שמשה  שכשם
חידש מדעתו היתר,  כילמרות שיש סיכון שעובר איסור, 

ששפע החידושים שיהיו מעתה ועד עולם בתורה  זכה על כן
אשר  - מכוחהכל הוא מכוח משה רבינו, "שבעל פה, 

 ".שיברת



 תן תורהשבועות מ – וטהר ליבנו     בס"ד
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שגם ערכים טובים לפעמים חייבים למחוק אותם לחלוטין לפי צורך הדור או צורך השעה, ולא להיות נעולים על  ,ללמדנו
ופר נלחם בכל הכוח לפצל את היהדות בהונגריה, כי ראה ערכים טובים בלי לראות את התמונה הכוללת, וכן בזמנו החתם ס

 שרק כך יוכלו קהילות היראים לשרוד בקדושה ובטהרה כדרך ישראל סבא, ולכן תמיד צריכים לחיות בחשבון נפש וזהירות.
 

 י התענגות מתורה"עשבע  – שתה לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום 40
 

בלוחות השניות דווקא זכה משה לקבל את  כאמור
על פה ואת חידושי התורה, מכוח זה שחידש התורה שב

היתר לשבור את הלוחות, אבל מלבד פעולת שבירת 
את צריך לפסול בעצמו גם היה רבינו משה הלוחות 

 בעבודה קשה ממש.בעצמו הלוחות דהיינו להתאמץ מאוד 
 

בלוחות השניים משה יש דגש מיוחד שלא אכל ולא  ולכן
ד ומסר נפשו על זה, התאמץ מאו כילילה,  40יום ו  40שתה 

יום לא אכל ולא שתה,  40מספיק לכתוב קשה ש לכאורהו
את גם למה היה צורך לפרט וממילא כלול בזה הלילה, 

 ??הלילה?
  

בכל ו שלא יישן בלילה שגםלהדגיש  שהיה צורך וייתכן
זאת לא אכל ולא שתה, אבל גם זה לא מובן, שפשוט 

כך גם לא ישן יום ולילה  40כמו שלא אכל ולא שתה  שמשה

ך ישלא צר כמו מלאךהוא היה למעלה בשמים  יום, כי 40
אי אפשר שם לאכול ולשתות?? ושם גם אוכל שתיה ושינה, 

 ???בזה איפה המאמץוהגדלות כאן, מה אז 
 

לאכול היה יכול לא אכן משה רבינו בשמים נראה ש אלא
ולשתות, אבל בכל זאת בלוחות השניים הוא חזר להיות 

פסול כי ב"ככל האדם, רעב וצמא לו לכן היה כבן אדם, ו
התאמץ לחייב היה " הוא חסר לטבע האנושי, ומשה לך

לזון את עצמו במזון רוחני במקום מזון גשמי, כמו שכתוב 
הנה ימים באים נאום ה' אלוקים ונתתי רעב בארץ, לא "

", רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם
ימוד ומהחידושי תורה השביע את ההתלהבות מהל ועל ידי

ובעצם כל רגע גם בלילה לכן גופו במקום אכילה ושתיה, ו
היה חייב להתאמץ לחדש חידושי תורה כי אם ורגע הוא 
 .מאודהגופני היה מציק לו והצמא לא הרעב 

 

בן אדם לחום שיש לבן אדם רעב רק הוא יכול להחליט איך הוא השתיק את הרעב, וזה קשור גם בצורך של , ללמדנו
ולסיפוקים, והוא יכול לקבל חום וסיפוקים על ידי דברים חיובים כמו לימוד תורה וחידושי תורה ומצוות ותפילה ומעשי 
חסד, או חס וחלילה הוא יקבל את חום ואת הסיפוקים על ידי חום וסיפוקים של עבירה, אבל הצורך הוא אמתי וחייבים 

 ך, כי אז זה יתפוצץ בבת אחת ובפיצוץ אין לנו יכולת לשלוט במה שיקרה.לטפל בזה ולא למחוק כביכול את הצור

 
 איך קיבל משה את התורה שבעל פה    המשך –ה'  עם שם ויהי

 

זה התחדש לי חידוש עצום נפלא ביותר ששנים היה  ולפי
מנחות , שהגמרא בחצות ליל פוריםמוקשה לי והתחדש לי 

מצאו להקב"ה , שבשעה שעלה משה למרוםאומרת " כט'
, אמר לפניו: רבש"ע, מי ותשיושב וקושר כתרים לאותי

? אמר לו: אדם אחד יש מה הצורך בזה?? – מעכב על ידך
, ועקיבא בן יוסף שמושעתיד להיות בסוף כמה דורות 

 .לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכותשעתיד 
 

 ,חזור לאחורך, אמר לו: הראהו לילפניו: רבש"ע,  אמר
ודע מה הן ולא היה יהלך וישב בסוף שמונה שורות, 

; כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תשש כחו, אומרים
הלכה למשה מסיני, אמר להן:  ??תלמידיו: רבי, מנין לך?

 ". נתיישבה דעתו
 

הרי משה חידש אפילו כל מה  א.קשים ממש,  והדברים
שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אז איך לא הבין את דברי רבי 

רי אם הקב"ה " ה"חזור לאחוריךלמה כתוב  ב.עקיבא?? 
שהיה אחרי  העביר אותו בזמן קדימה לתקופת רבי עקיבא

עבור "!!!! שנה לערך, למה כתוב "חזור לאחורך" 1500
 היה אמור להיכתב???? " קדימה

 

 40בתחילת ה למרוםרבינו כשעלה משה שייתכן  אלא
רבינו ברעב רוחני  רצה להרעיב את משה, בורא עולם יום

ך שאינו מבין מהלימוד של רבי על ידי שיקנא ויכאב לו מכ
ולכן מצא את הקדוש ברוך דווקא כביכול יושב  ,עקיבא

 ועוסק בכתרי אותיות.
 

התאמץ לחדש רבינו רוחני הזה משה ה הרעב ובכוח
כך התגבר על בחידושי תורה ולגלות את התורה בעל פה, ו

את כל התורה  יום כבר ידע 40ה בסוףהרעב הגופני, ואכן 
וכן כל  ,ין את כל תלמודו של רבי עקיבאכולה ובוודאי הב

חזור מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש, ולכן נאמר "
 משה ,יום 40בסוף הדהיינו  קדימהבהמשך " כי לאחוריך

 והבין הכל מכל כל.  ידע כבר
 

לא היה רבינו , שאפילו אם למשה עוד להוסיף ויתכן
 שבכוונה למעלה בשמים רעב גשמי, מכל מקום ברגע

על ידי  לתורה שבעל פה ולחידושי תורה ב"ההקהרעיבו 
גרם למשה זה , רעב עצום קנאת סופרים ברבי עקיבא

גם אם הוא היה נמצא שאדירה לתורה  רבינו תשוקה
יום  40בארץ הוא לא היה מפסיק רגע מהלימוד המתוק, ו 

זז לאכול היה ולא היה מרותק לתורה, הוא לילה  40ו 
מתיקות שיש בתורה זה הכי התמדה מושלמת,  - ולשתות

שבעל פה והחידושי תורה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, 
 שרצה משה להנחיל לנו.

  
אמר לפניו: וכשחזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא,  ולכן

ואתה נותן רבי עקיבא של עולם, יש לך אדם כזה  ריבונו
כך עלה במחשבה  !!!שתוק: הקב"ה אמר לו ??תורה ע"י?

יום, אבל  40בתחילת ההייתה אי הבנת משה כי כל  !!!לפני
התאמץ הגיע להכל מכל רבינו משה כאשר יום  40בסוף ה

, אם כן הוא עלה במעלתו בידיעת לשלמות התורה -כל 
 .התורה על רבי עקיבא

על האדמו"ר הרא"מ מגור, שתיקן שבכל "בתי החסידים" יקפידו על תפילה בזמנה, ובא לפניו אחד מהעובדים  ומסופר
ן לפניו רבינו, מה אעשה עם כל השעות של ההכנות בקדושה שעשיתי לפני התפילה עכשיו בגלל התקנה בגור בכאב וטע
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יפחת זמן מההכנות??? שמח האדמו"ר ואמר בהתלהבות סוף סוף יש צדיק שכואב לו הפסד ההכנות, סוף סוף יש מי 
 שמרגיש רעב רוחני, ולכן תיקן הפסקה ללימוד בין שחרית לקריאת התורה.

 

מאוד להשתדל בכל צורה ליצור לעצמו ולילדיו ולתלמידיו רעב רוחני, על ידי קנאת סופרים ודוגמא אישית ולחיות  יוכדא
בסביבה טובה ורוחנית גבוהה כך שמרכז החיים יהיה הרוחניות ולא הגשמיות, שחלילה לא נגיע למצב של כיבוי מנועים 

 ונחיה בעליה מתמדת אמן ואמן.חלילה, אלא שאש קודש ושלהבת קדושה תיקד בכל מהותנו 
 

 שמחת התורה שאין למעלה מזו  המשך – "הודעני  את  דרכך"
 

שאל את ריבונו של רבינו שמשה אומרת ברכות ז'  הגמרא
  ??צדיק  ורע  לו  וטוב  לו  ויש  יש  צדיקמפני  מה    עולם

    ??ויש  רשע  ורע  לויש  רשע  וטוב  לו  וכן למה 
 

שם מאמר בגמרא במנחות ליש לזה קשר ו וייתכן
 ,שהראה הקב"ה למשה את רבי עקיבא שדורש בתורה

אמר משה  , לאחר מכןמהשיעור ומשה לא הבין כלום
אמר לו:  ??ריבונו של עולם, ראיתי תורתו, הראני שכרו

ששוקלים בשרו של חזר לאחוריו, ראה  ,חזור ]לאחורך[
זו תורה , אמר לפניו: רבש"ע, רבי עקיבא במקולין באטליז

 כך עלה במחשבה לפני.   !!!וקשתא"ל:  ??וזו שכרה?
 

שמשה ביקש לראות את שכרו  א., כאן יש לתמוה והרבה
של רבי עקיבא, ומראה לו הקב"ה את בשרו של רבי עקיבא 

ולא נמכר באטליז בביזיון מחפיר אחרי שנרצח באכזריות, 
משה לא שאל מה אחריתו של רבי עקיבא, שהרי  מובן,

 שייתכןרה?? אז זה מתן שכרו של תו אלא מה שכרו,
, לא על עצם הביזיון של רבינו טענתו של משה שעיקר

 הצדיק רבי עקיבא, אלא על זה שהקב"ה קורא לזה שכר???
 

איך כל  ג. מדוע אכן רבי עקיבא התבזה עד כדי כך???  ב.
גרם והוסיף למשה  המראה הקשה של ביזוי רבי עקיבא

ללמוד את התורה רוחני רעב וצימאון קנאת סופרים ו
וכפי , כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשבה על פה ולחדש שב

 ??שהרחבנו קודם
 

אומרת שרבי עקיבא כל ימיו  ברכות סא'הגמרא  והנה
ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך השתוקק לקיים את "

" אפילו הוא נוטל את נפשך, ושמח כשהרגו ובכל נפשך
אם היו שואלים את  ואכןהגיע לכך, וזכה סוף סוף אותו, ש

שאת עד כדי כך  היית מסכים גם שיבזו אותךבי עקיבא ר
 ??בביזיון נורא בשרך יתלו יחד עם בשר הבהמות באטליז

כי כל  ,בוודאי היה רבי עקיבא צועק משתוקק אני לזה
 מסירות נפש למען שמו הגדול של בורא עולם. כולו

 

זה השכר  !!!" כןזה שכרומה שאמר הקב"ה למשה, " וזה
, וזכה שהתקיים בו השתוקק כל ימיושרבי עקיבא עצמו 

, זה רצונו ושכרו למסור את הנפש באופן הכי קשהרצונו 
של רבי עקיבא הקדוש, זה השכר שרצה הקדוש הצדיק רבי 

אין מילים לתאר זאת, איך ילוד כי  !!!כן שתוקלעקיבא, 
להישגים ותעצומות נפש בלתי נתפסים אישה מסוגל להגיע 

לא שכר  ,"שכר" ון העצוםלראות בביזי, במוח האנושי
, אלא אחרי שנרצח באכזריות על קידוש ה' ללכת לגן עדן

 ., זר לא יביןלהמשיך לסבול בביזיון עצום, זה שכרו
 

שידע יום,  40הראה בורא עולם למשה בתחילת ה וזה
לאיזה דבקות ואהבת השם יתברך אפשר להגיע מכוח 

אש מבעירה  כוח החידושי תורהש, לימוד התורה בעל פה
האש הבוערת ובעל פה, שתורה יוקדת הטמונה ב

שבחידושי תורה מבעירה את לב האדם לאהבת השם 
 .וחוכמת התורה הקדושה העוצמהעומד מאחורי ה
 

 ,תלמידיו יבינו את זאתשרבי עקיבא,  השכר שביקש וזה
שיבינו איזה עוצמה של אהבת הבורא אפשר להגיע מתוך 

הבה עזה לבורא יגיעו לא, הם שמחת התורה וחידושיה
שום אין לרבי עקיבא  יתברך, ואם תלמידיו יגיעו לידי כך

כל כולו לבורא עולם ולחינוך כי צורך בשום גן עדן, 
הלוואי ונזכה להיות מתלמידי רבי עקיבא, אשרי , תלמידיו

 .פניועין ראתה 
 

שרבי עקיבא היה נצוץ מנשמת כתוב  ברמ"ע פאנו אגב
שהוכה על דבר המדיינית, נשיא שבט שמעון  זמרי בן סלוא

אנשי אלף  24, וכן הנשמת שכם בן חמורוהוא ניצוץ של 
 24התגלגלו בהם אלף משבט שמעון ו 24שכם התגלגלו ב

 אלף תלמידי רבי עקיבא.
 

זה מובן מדוע רבי עקיבא השתוקק כל ימיו למות על  ולפי
שסוף סוף  היה שכרו שהשלים תיקונו כי זהקידוש השם, 

וזה גם , ודבקות בבורא עולם תוך מצווהמת בקידוש ה' מ
בזמן שהי  ,ממתק סיבת התעכבות יעקב בשכם שנה וחצי

קודם  אמואביו ואת למהר לבוא לבקר את  עליו חובה
, ובלי רבי עקיבאמזה יצא מחמת עיכוב זה כי , פטירתה

 נדר בל"ג בעומר נרחיב את הדיבור בעניין.
 

ושי תורה, ונזכה לאש תבערת ואהבה עזה לבורא עולם, השתוקקות הנפש, אין רצון שישים חלקנו בתורתו ונחדש חיד היי
, ושנזכה לעבוד אך ורק לשם שמים, וכפי שאמר האדמו"ר השפת אמת מגור זצ"ל בשם סבו הגדול בעל עוד מלבדו

א למטרת לי לשמי" בא ללמדנו, שצריך לשם שמים מושלם אפילו ל –החידושי הרי"ם זצ"ל, שהפסוק "ויקחו לי תרומה 
קודש של "ושכנתי בתוכם", כי הושכנתי בתוכם זה תוצאה ולא מטרה, וברגע שנשאף ותפלל ונשתדל בכל כוחינו לפעול 

 .לשם שמים מושלם האחוזים  של הלשם שמים יהיו גבוהים מאוד אמן ואמן

 
 , מה חסר בלוחותבהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך לוחות הוריד בידו וכתוב 2

 

ת שחרית של סת הגדולה בתפילשתיקנו אנשי כנ הנוסח
ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת " שבת,

יש  "כן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבתושבת, 
 .בו חידוש עצום

 

אך היה צריך לכתוב את הפסוק של הציווי " לכאורהש
ולא את  "ושמרתם את השבת" או "את שבתותי תשמרו

אם לכאורה, ש קשהוכן  ??"ששמרוהפסוק את התוצאה "

פסוק  עודמה צריך להוסיף שמירת שבת  כתוב בלוחות
, וכי מה שכתוב בלוחות אין זה מה שכתוב מהתורה

 ??בתורה
 

 שלא כתוב בלוחות הברית, תוספת חידושיש בתורה  אלא
למה לשמור נפרדות  סיבותי תש בתורה כתובהנה כי 

 -, לכםכי זה  את השבתשתשמרו  הסיבה הראשונה, שבת
אות וסימן וכבוד שבחרתי בכם, שש רש"י, ופירוכ
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 הסיבה השניה, שהנחלתי את יום מנוחתי למנוחה שלכם
מאמתים , שאנחנו לה'כי זה  יום השביעישתשמרו את 

, ועל כל סוג מטרה ומעידים את האמונה בבריאת העולם
 .של שמירה כתוב בפסוק עונש מוות בנפרד

 
 כמין נבואהשל שמירת שבת יש כאן  מלבד הציווי והנה

ראל יקיים את בשמחה ובהתלהבות שעם יש ה'שמעיד בנו 
 2ישראל מחברים את עם ש ,"ושמרו" -המצווה בשלימות 

 .לה' יהיו ביחדשבת לכם והשבת שה המטרות ביחד

ושמרו בני ישראל את " פסוקבשביארנו כפי  דהיינו
", שעם ישראל בפועל יחברו השבת לדורתם ברית עולם

ביני " , דהיינו גםלשבת לה' - השבת לכםומחברים בין 
האות והכבוד  דהיינו" אות היא לעולם ובין בני ישראל

לעם ישראל שבורא עולם בחר בעם ישראל שינוחו ביום 
כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת " וגםמנוחתו, 

" שזה הקודש לה', וביום השביעי, שבת וינפשהארץ 
 שאנחנו מאמתים את האמונה בבריאת העולם. 

  

 מיד כשירד מהר סינימשה עשה מה 
 

 בשמים שהיה יום 40 לאחר מההר כשירד רבינו שמשהכ
בכל זאת אחרי שירד הוא  ישן ולא שתה ולא אכל לאבהם ש

 .אכילה ושתיה ושינהלהשקיע התפנה ו לא
 

גם למחרת תורה את העם, ו מיד כשירד הוא לימד אלא
מאוד, שלימד את עם ישראל תורה  התאמץ ועבד קשההוא 

ושפט ביניהם כל היום עד כדי כך שאפילו יתרו חמיו העיר 
 ".נבול תבוללו על כך "

 

סעודת מצווה,  לחמיו יתרועשה מכל זאת משה רבינו  וחוץ
ניצל את ההזדמנות המצווה משה רבינו לא וגם בסעודת 

לקיים עוד מצווה אלא ניצל את הזמן סוף סוף לאכול לחם 
שימש כמלצר לתת בכך שלכבד תלמידי חכמים בגופו והיא 

 להם אוכל!!!
 

שמשה רבינו הוא כמלאך ממש, לא רק בשמים היה  וברור
 .כמלאך אלא גם בארץ התנהג כמלאך

בתנא בכל זאת נלמד ממשה רבינו כפי שאמרו חז"ל  אבל

אדם לומר אימתי יגיעו מעשי  שחייב כל כ"הדבי אליהו רבה 
, ומעשה אבות סימן אברהם יצחק ויעקב אבותיי ילמעש

 .יפה לבנים
 

גם אנחנו לאחר עליה רוחנית גבוהה לא נתפרע בגסות על הגשמיות, במוצאי יום כיפור לא נאבד צלם אנוש ונתפרע  ולכן
כולל נישן כל חג השבועות להתפרע על החמץ, ולא  מוצאי חג הפסח לא אכלנו, ולא נתפרע בעל האוכל כי יום שלם 

   .בליל שבועות היינו ערים כלכי שלמים ונשבש ימים בתפילה 

, כי הרוחניות הגבוהה שבה היינו אמורה להשפיע עלינו בשמים וגם בארץמלאך אמתי נתנהג כמשה רבינו שהיה  אלא
 .ניראה חלילה כפורקי עול וכשמחים להתפטר מעול המצווה וכתינוק הבורח מן בית הספרגם עם סיומה, ולא 

 "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלקים והייתם קדשים"
 

והתקדשתם והייתם קדושים, ליציאת בין "הקשר מה 
"??? וכן בקריאת שמע יש אותו סיום, וגם שם מצרים

 בין הדברים???המקשר מה הרעיון  לברריש 
 

עם  ביציאת מצריםהדברים מבהילים, שכמו  אלא
ישראל עשו מצוות קלות וריבונו של עולם בבת אחת 

ממט' שערי טומאה למט' הוציא אותם והעלה אותם 
 ,כאןקורה , כך גם מקצה לקצה ממש שערי קדושה,

, בקדושת המאכלים ובקדושת העיניים והמחשבות
 .מתנתק מטומאה לגמרי, שאם אדם מקדש עצמוש

 

 ההתנתקות מהטומאה חייבים יחד עם ששביארנו  וכפי
ועשיתם כל לכדי " ולהתעלותגם שאיפה להתקדם 

אזי בורא עולם מעלה אותו בבת אחת  ,"מצותי
שערי  מט'ל ,שערי טומאה מט'מהטומאה אפילו מ

 קדושה, בדיוק כמו שהיה ביציאת מצרים.
 

כמו אז גם היום, עלינו לזכור, קיבלנו מתנה  אבל
שבורא עולם שהעלנו בבת אחת למקצה לקצה, 
מטומאה איומה לשיא הקדושה, אפילו שלא עבדנו על 
זה, כי לא עבדנו על שערי הקדושה, וכל זה בכדי 

 .הבתחושה הטובה של הקדושה הגדולונחוש שנתלהב 
  

יש צורך מט' שערי קדושה מלפעמים יש נפילה רוחנית עצומה!!! כי אחרי הטעימה  אז מיד אחרי האור הגדול כמוו
מיד אחרי האורות ש ,בספירת העומרשהיה כמו  עצמית, בעבודה עצמית להתקדש כל יום ולהוסיף בקדושה

מיד עם צאת החג העצומים של מט' שערי קדושה שקיבלו במתנה מהקב"ה בליל הסדר, עם ישראל היו צריכים 
 .עד חג השבועותולהתעלות בכוחות עצמם במט' שערי הקדושה יום  49משך לספור ספירת העומר הראשון של פסח 

 

יום  40נתחיל בעבודה ולספור ימים קדושים קדושים", והייתם  –של "והתקדשתם גם אנחנו אחרי האור הגדול  כך 
שמירת העיניים, ונתעלה בימים אלו עוד ועוד בתפילה ובלימוד תורה ובמצות אחרות, כי גם אנחנו יכולים להגיע 

כפי שבורא עולם הדגיש בפסוקים "והייתם קדושים  !!!בעבודה עצמית להגיע למט' שערי קדושה, כמו אז גם היום
 לכן נתעלה בקדושה במאמץ ובלי ייאוש ח"ו!!! !!ככה זה עובד לנצחכי  ,המעלה אתכם מטומאת מצרים"כי אני ה' 

 
 וביום השמיני יקח שני כבשים. -יני  ימֹול  וביום  השמ -ויהי ביום השמיני 

 
מתחיל ה, "יום השמיני"רצף של  הבתורלב, שיש  שמתי

ימי  7" שבא אחרי שמיני למילואים" - שמיני תבפרש
ביום השמיני הוכשרו אהרן ומילואים שבו עבד רק משה, 

" למילהשמיני " תזריע - ןבפרשתובניו לעבודת הקדש, 
"המצורע , מצורעימי טומאה של האישה, ובפרשת  7אחרי 

הזב קורבנותיו, וכן את " הוא טהור ומקריב יום השמיניב
 .או הזבה טהרתם וקורבנם הוא ביום השמיני

, שהכנה לטהרה מושלמת של יום השמיני באה רק ללמדנו
כהן טהרה, וכן ב שמורים ימים נקיים 7הכנה של אחרי 

 ימים 7עושה הכנה של הוא יום הכיפורים עבודת לפני  גדול
 קודם.

 

יום השמיני כל כך מיוחד, עד כדי כך שברית מילה  ואכן
בזמנו בשמיני דוחה את השבת, אבל מילה שלא בזמנה 
דהיינו לא ביום השמיני אינו דוחה שבת, למרות שברית 
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מילה היא מצווה חשובה מאוד, בכל זאת רק כשיש בו 
 אז הברית דוחה את השבת.קדושת שמיני רק 

 

יש  הבגם ש ספירת העומר,בעוצמה של גם נתבונן  ובעצם
והם הכנה לחג מתן , שבועות 7ימים כפול  7הכנה של 

כביכול היום  שהוא ,50 שבועות שהוא יום ה -תורה 
ימים  7 , ספירת7של  ספירות 2מהבנוי  השמיני הגדול

שבעתיים ש בו קדושה עצומה ילכן ו ,שבועות 7וספירת 
  .מהקדושה הנזכרות

 

הוא גם  ,שמיטות 7שנת החמישים אחרי קדושת היובל  וכן
וקדושתו עצומה ביותר ולכן יש , "הגדול שמיני" בבחינת

 בו דרור אפילו לעבדים נרצעים.
 

וזה אכן הפסד עצום של שנה  ,אין יובל בזמננו לצערנוו
יקרה ונדירה ביותר, אבל לפחות נותרה בידינו קדושה כזו 

, המביאה אותנו לקדושה של ספירת העומר הנוהגת בימינו
 . יום החמישים חג השבועות –"שמיני הגדול" 

 
 
 

ומיד אחרי הלילה הגדול "ליל השימורים", מגיעים הלילות שמתחזקים חג פסח להתכונן כראוי לנקבל על עצמנו,  ולכן
יש בה קדושה שבעתיים "השמיני הגדול" שהכנה לשבועות ה שהיאקדושה עוצמתית "קדושת ספירת העומר" בהם 

 .כפול שבע 7הכנה של  היש בכי מקדושה רגילה של יום שמיני רגיל, 
 

בקדושה וההתעלות תהיה פסח, ימי מ מתחילהוההתעלות ולהתעלות לחג שבועות חייבים להתכונן כראוי ועל כן  
 ינים הנוגעיםאלא גם בעניבן אדם למקום לבעניינים הנוגעים  ולא רקהלשון, הן בשמירת בשמירת העיניים וטהרה, בו

ומעל הכל לקבוע עיתים לתורה כל יום ויום ולהתפלל , כמחויב בפרט בימי העומר ננהג כבוד זה בזהש ,בבן אדם לחברו
 בכוונה רבה, בקיצור יש לנו הכנה להשקיע בכל העניינים ולא רק השקעה בעניין אחד.

 

ודל , כי כגעבודה כפולה שבעתייםקדושה עצומה, וכמה שיש יותר קדושה כך צריך יותר להשקיע בכי כאן יש ??? ולמה
בחג ימים ימסתפסח וב שמתחיליםוהכנה מושלמת תביא אותנו מוכנים לאורות העצומים  ההשקעה כך גודל ההישגים,

  אמן ואמן.החמישים יום  – שבועותה
 

 קישוט בית כנסת בשושנים לקראת שבועות  המשך – סיני בהר משה אל ה' וידבר
   

מה עניין שמיטה אצל הר ששאל דברי רש"י  מפורסמים
שהרי כל המצוות ניתנו למשה בהר סיני מה פתאום ?? סיני

   את הר סיני??מזכירה  דווקא במצוות שמיטה התורה
  

 נמצאלמרות שהוא  סיני שהר שהנה, לבארונראה 
 ,בפרחים התמלאהוא  השם כבוד מפניבכל זאת , במדבר

ספר המנהגים של בוכן  ,תצד'אור"ח שו"ע  בלבושכמובא ו
לשטוח על  ם לכבוד חג השבועותנוהגי כתב המהר"י מולין

רצפת בית הכנסת עשבים ושושנים של בשמים לשמחת 
  .הרגל

 

שגדלו זכר למה  סימן תצד' המשנה ברורהכפי שכתב  או
עשבים סביב הר סיני בשביל שהצאן והבקר לא יתקרבו 

 בתי את מקשטים השבועות בחג אנחנו כן שעל, להר
 להוציא נצטווה לא שההר למרות וזאת, בפרחים הכנסת
 .'ה כבוד למען פרחים גידל צווי בלי כביכול אלא ,פרחים

  
יעודד אותם ש ישראל עםעבור  וחומר קליש כאן  אז

, יקצרו ולא יזרעו לא השביעית שנהשב, שמיטה לשמור

כפי שראינו התורה הקדושה טורחת לשכנע את עם ו
 ??" נאכל מה תאמרו כיובאומרה "ישראל לשמור שמיטה, 

 

 הארץ ועשתה ברכתי את וציוותי" עולם בורא עונה זה ועל
 קל וחומרויש כאן גם  ,"השנים 3ל תצמיח השישית בשנה
  במדבר פרחים מחיצ' ה לכבוד רק ציווי בלי סיני הר שאם

 כי ,שלכם לפרנסה שנים 3ל בנס יצמח לכםש וחומר קל
 מסכניםכאשר אתם כביכול  בקולי שתשמעו לכם זה יעזור

 .פרנסתכם את
 

 עוד מבטיח עולם בורא כי ,סכנהבכלל אין כאן  ובעצם
עוד בשנה השישית כבר  שמיטה לפני - הסכנה בוא לפני

 3 עבורמזון  תקבלו בשישיתו ברכתי את צוויתיש תראו
 .שנים

 

, שאם צמחו המשנה ברורהדומה, על פי שיטת  ובדרך
עשבים בכדי להקל על הבהמות שלא יתקרבו להר, ושיוכלו 
הבעלים להיות מרוכזים במתן תורה, כך הקדוש ברוך 
מבטיח אני יעשה הכל לעזור לכם לקיים את המצוות, 

וציוויתי את ושתוכלו ללמוד תורה בלי טרדות ודאגות, "
 ".ברכתי

 

 "ונשמע נעשה" ויאמרו ,ויקרא הברית ספר ויקח- ואלה המשפטים
 

למה יש הפסק בסיפור מתן תורה, שואלים  המפרשים
דיני ומשפטי התורה מפרידים ש? ??בין יתרו למשפטים

 ?בתוך עניין סיפור מתן תורה?
 

 שבפרשת יתרונראה כפי שהרחבתי בפרשת יתרו,  אלא
איך הגיעו למצב  עיקר לתארהיה בסיפור מתן תורה ה

את התורה ישירות  שזכו בעצמם לראות ולשמוע ולקבל
לראות את רצוננו שכתב רש"י שאמרו " וכפימבורא עולם, 

אתם ראיתם כי מסתיימת "שם ", וכמו שהפרשה מלכינו
, העניין בפרשת משפטים אבל ,"מן השמים דיברתי עמכם

איך עם ישראל קיבל  ,"נעשה ונשמעהעיקרי הוא ה"
 בברית לקיים את התורה והחוקים והמשפטים.

 

בן שבחלקם הגדול נוגע בעניינים שהמשפטים  ונכתב ולכן
הם התכוונו  נעשה ונשמע אמרוכשהם כי אדם לחברו, 

ברית שכרת ספר הבש ,גם מה שלא ידעו עדיין לכל המשפטים
ועד מתן מבראשית מצוות כתב להם ש כד' ז'כתב רש"י עמם משה, 

ובוודאי לא רק על זה אמרו נעשה , במרהקיבלו מצוות שגם ותורה 

הרי כבר שמעו  על הידוע להם, אז מה המעלה בנעשה ונשמע, -ונשמע 
 .כל מה שהתחייבו וידעו

רוחניות לשנים, וכל מטרות שווה לחלק כי  כך למה??וכל 
חודד המסר יותר, וייקלט מככה כי נפרד, ב ומסר להעביר

 כראוי.ו ,יותר בתודעתנו
 

 

 

רבי שלום מזכיר לי סיפור על המגיד הירושלמי  וזה
שפעם נסע לחיפה לעורר על חילול שבת  ,זצ"ל שבדרון

", אבל כשהגיע לחיפה הוא חיפהוחיזוקה בעיר האדומה "
בדרשה חוצבת הלהבות שלו  ולכןנתקל בפריצות איומה, 

 .צעק הן על חילולי השבת והן על הפריצות האיומה

בנאום חוצב שנאמרו ומחאתו בו יצעקות ל ולמרות
בנפשו שלא  בכל זאת חש ,בטוב טעם ודעתובלהבת אש ו

השיג את המטרה, כי הוא לא התמקד על עניין אחד אלא 
 אז כלום לא עלה בידו.ש ,נתפס על שני עניינים

 

 בהצלחה בעזרת השם.ואבל בטוח, לאט  - עלייה רוחנית עלינו להתמקד בעניין אחד ולא להתפזרהתחזקות ושב ללמדנו



 

 

 בס"ד

 טהר לבנוועלוני 
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפוא
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 
  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 

 

 
 :לשידוך הגון בקרוב

משה   ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   ישכר שלמה בן בראנה 
    משה חיים בן לאה עקאבן נלי 

 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"בת אל בת רחל"     
 

 ולרפואת והצלחת
 

שילה בן        שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרבהרב שלמה שמריהו בן חנה    
 מיכל בת רינה   גאולה בת שושנה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

 >>>"וטהר לבנו" ספר <<< 
 אשרי מי שיהיה שותף בהוצאת ספר זה

 כי מהדברי תורה והחיזוקים הכתובים בו  
 מכל העולם יהודים 10.000כ נהנו והתחזקו 

 וברוך השם הספר כבר לקראת סיום כתיבתו

  > כולל הנצחה -תרום גם אתה  > 
 זה לזכותך!!! -עכשיו פנה או התקשר 

  106855@gmail.com  
 ריוחנן ריינ  0527120333 

 תזכה למצוות

mailto:106855@gmail.com



