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 "בהעלתך את הנרות"
 

 הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה רש"י, למה כתב
 שלא דעתו, אז חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי
 :ה"הקב לו אמר ,שבטו ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה
 את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה שלך חייך

 .הנרות
 

כהן מובן מה חלישות דעתו של אהרן, הרי הוא היה  ולא
גדול היחיד שנכנס לקודש הקודשים והולך עם בגדי 

וכביכול כל ממלכת תפארת אבני שהם ואבני מילואים, 
וכי לא מגיע  אז מה פשר חלישות דעתו???המשכן תחתיו, 

 קצת נחת לנשיאי השבטים לבלוט לטובה ביחס ללוים?? 
 

אהרן לא התנדב בלי  אכן יש לתמוה מדוע ובכלל
אים התנדבו בלי שהתבקשו לכך, שהתבקש, הרי גם הנשי

לא קיבל מהם עד רבינו לדבר, ממה שכתב רש"י שמשה  וראיה
 ??? ששאל וקיבל אישור מבורא עולם לקבל את תרומתם

 

שרש"י כותב שהנשיאים התעצלו בתרומת  קשה, ועוד
הזדרזו הם לכן כאן בחנוכת המשכן והמשכן בתחילתו, 

זו שהתארכה בכל התקופה הלהביא תרומה, אז למה אהרן 
הזדרז היה אתם בסוד העניין ולא כמחצית השנה 

 כמוהם???
 

אהרן גם בתרומת המשכן לא תרם יחד עם  ואולי
אבני שהם ואבני מילואים, ובעצם לא תרם את הנשיאים 

ולכן הוא בכלל לא היה בסוד  לא בהתחלה ולא בסוף
למה עדיין תמוה , ואם זה האמת, העניינים עם הנשיאים

 לא תרם כלל???   מעצמואהרן 
 

התעורר רק כאן על כך שלא תרם, ולא התעורר עוד  ומדוע
נדבת המשכן כשהנשיאים אחרו ובסוף תחילת קודם ב

  הביאו יהלומים??? 
 

את הביאו הנשיאים פעמים באותו יום ש קצת פלא וגם
למה לא הביאו בפעם אחת ופלא , תרומתם לחנוכת המזבח

 הכל?? 
 

תרמו לאחר העצה שהציע  שאת נדבתם השנייה והאמת
, ויתכן שהציע  ספרי קנח' להם נתנאל בן צוער נשיא יששכר

 רק לאלו שכבר תרמו בפעם הראשונה.
 

, שעל זה בכה אהרן, למה לא התעוררה רוחי לתרום ויתכן
לי לא היה  למהכמו שהתעוררה רוחם של הנשיאים??? 

 התעוררות של קדושה לתרום?????
  

כי לכל הנשיאים  חלשה דעתובתחילה לא אהרן  ואילו
לכן ו ,הענן הביא אבני חושן ואפוד ואילו לאהרן לא הביא

 .כמו הנשיאיםלא תרם הוא 

את אבני החושן קיבל כמוהם לא הוא אהרן הבין ש ואולי
קשה על מנת להחזיר, כי עליו היה תפקיד זמני כפיקדון 

בקדושה בלי היסח יום יומי לשמור יותר תפקיד מתמשך 
 מתמשךכפיקדון ואצלו זה היה  ,כלי הקודשעל הדעת 

 , הכרוך במאמץ וריכוז ואחריות
 

למה לא תרם תחילה בזריזות עדיין נשאר הפלא  אבל
 כלל עם ישראל?? כל כמו משלו 

 

חלשה דעתו של אהרן, לא בתרומת העם למשכן  ואומנם
למרות תרמו ככל עם ישראל, הלווים כל שבט כי יתכן ש

כל הנשיאים לא תרם כמו עצמו  אשלא חטאו בעגל, רק הו
משאר  כך שבט לוי לא בלט לרעה ,לא תרמו יחד עם העםש

כי לא היה שונה משאר הנשיאים שלא תרמו בהתחלה, , השבטים

 .ורק נתנו אחרי כולם ממה שהענן הביא להם דבר שלא טרחו בו
 

התעוררו  אשר כל הנשיאיםכבחנוכת המשכן  אומנם
נציג כנשיא הוא רק ם, והביאו משל עצמתרמו ווברוחם 

זעק אבא,  לכן כאןלא הביא כי לא התעוררה רוחו, שבט לוי 
כשאר הנשיאים, ובכך  למה לי לא היה התעוררות לתרום

 ?????????שבט לוי  –אני כביכול פוגע בשבט שלי 
 

, על הספורנוהיה כאן שבח עצום לשבט לוי, ש באמת אבל
ויקריבו "העגלות הכתוב לפני שהקריבו את הפסוק בפרשת נשא 

נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות הם 
 התורה האריכה לפרט את" כתב שהעומדים על הפקודים

הנשיאים למה הסיבה  כי כאן טמון, הנשיאיםתפקיד 
 .הקריבו בעד שבטו ואנשיוהתעוררו ו

 

" שכאשר הנשיאים העומדים על הפקודיםהיא " והסיבה
ל אדם באופן אישי, אז הבחינו עברו על הפקודים וספרו כ

והרגישו שקצת מהשבט שלהם חשוד בעבירות, ולכן 
  .החליטו להקריב קורבנות ולכפר על שבטםהנשיאים 

 

כן הדברים מובנים, אהרן הכהן פשוט לא הרגיש  ואם
כל אחד מהלווים היה מושלם, כל השבט כי חסרון בלווים, 

ימוד כי לא פסקה מהם ישיבה ולכולו קודש הקדשים, 
ולכן לא התעורר ליבו להקריב תורה כל שנות גלות מצרים, 

ולכפר על השבט, וזה שבח עצום לשבט לוי כולו ולכל אחד 
 מהלווים  באופן אישי, 

 

 ויתכןשעדיין צריך ביאור אם כן למה הצטער אהרן??  אלא
שבכל זאת  מצד שני הצטערו, שמח מצד אחדשאהרן אכן 

כולם אפילו בהתנדבות רצה ששבט לוי ישתתפו יחד עם 
תרמו בתרומת המשכן למרות שבט לוי ש , וכפיכפרהכולא 

גם העיקר שיהא תרומה וחסרון כיס שלא חטאו בעגל, 
 לחנוכת המשכן.ולזכות שבטו מצדו 

 

זה לא  תאמר, ואל לציבור המתחזקים והמתעורריםגם עליך להצטרף כשיש התעוררות של קדושה של הציבור,  ,וללמדנו
קידוש השם שאני צדיק ואין לי גורם לזה ולא משתתף כשאני לא מגיע אסור לי להגיע, כי תטען אדרבא  וכן אל לכבודי,

לא צריך לבוא לחיזוק של שאר העם הלקוי, אלא למד מאהרן שרצה להצטרף שזה, כי אני בן תורה מושלם במכשול 
התורה המתמידים, כי להתחבר לחיזוק יחד עם למרות שהיה הוא ושבטו מושלמים, ולא חשב שזה יבזה את שבטו לומדי 

 .לא השתתפו הוא נפגע הם , ולכן אדרבא מזה שהעם זה הכבוד הגדול מכולם

  אמר  לו  הקב''ה,  חייך  שלך  גדולה  משלהם  שאתה  מדליק  ומטיב  את  הנרות

. למה  נחמו הקב''ה אשואל על זה כמה שאלות,  הרמב"ן
שאר העבודות, כגון דווקא בעבודת המנורה יותר מ

 הקטרת הקטורת  והקרבת  הקרבנות  ומנחת  חביתין??

הקשה הרמב''ן, למה חלשה דעתו של אהרן, הרי  בימים   ב.
ההם  ימי המילואים  הקריב  אהרן  הרבה  קרבנות אז הוא 

 זכה במה שהם לא זכו??? 
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מחדד את השאלה, ואם תאמר שהקורבנות היו  ן''והרמב
 חובה???  י גם  הדלקת  הנרות היא חובה ולא נדבה, הר

 

הרמב''ן  מה  היא  הנחמה  שבעבודת  המנורה,    ותמה
" אל מול פני המנורה יאירו,  ש"המדרשבשם    ותירץ

 גם כשאין בית המקדש שהנרות יאירו לעולםהכוונה 
 .קיים

 

הרמב''ן שבזה בורא עולם ניחם את אהרן, כי  ומסביר
קת נרות המנורה  שהשפעת הטבת והדלגילה לאהרן 

  תימשך לעולם בנרות חנוכה.
 

שאהרן עדיין קשה, אם נפרש כפי שכתבנו קודם,  אבל
הצטער כי רצה שיהיה תרומה וחסרון כיס גם ממנו 

הוא לא יצא ממנו כסף ולא , הרי אחרי הכל לחנוכת המשכן
 ?? היה לו חסרון כיס

 

שריבונו של עולם לימד את אהרן, שיש השקעה של  יתכןו
ומה ונדבת ממון, ויש השקעה ומאמץ בעבודה ה' שהיא תר

 לדורי דורות. הנדבה חשובה לאין ערוך שהשפעת
 

התורה מאריכה וחוזרת על  נשאלדבר, שבפרשת  וראיה
קורבנות כל נשיא ונשיא, למרות שתרומתם הייתה שווה, 
ולא קיצרה וכללה אותם יחד, והדבר בולט במיוחד כי בגלל 

הפרשה הארוכה מכל היא  פרשת נשאאריכות זו 
 .הפרשיות

 

שהתורה מאריכה וחוזרת, כי כל נשיא ונשיא  והסיבה
וכפי שמאריך כיוון כוונות אחרות ושונות מתרומת חברו 

 .המדרש
 

 התרומה לבורא עולם זה המחשבה, שעיקר מוכיח וזה
המאמץ העצום ניחם בורא עולם את אהרן,  ובזהוהכוונה, 

שווה יותר מחיסרון , ובעבודת ההדלקה שלך בכוונות
בכוח המאמץ שלך בכוונות ובעבודה שלך , שהרי ממון

 .וזה גדולה משלהםהצלחת להשפיע לדורות בנס חנוכה, 

מזה, שכל מאמץ רוחני שתשקיע עם כל הלב והכוונה, ובפרט כשקשה לך, בורא עולם שמח ונהנה מזה יותר ממה  נלמד
 , אלא כוונתך הטובה והמסירות שלך לבורא עולם.שתוציא כסף מכיסך, כי לא העיקר חסרון הממון

 
אמחיש את הדבר מהרהורי ליבי בטיסה,  ואולי

אלף מטר, ראיתי שבמסך כתוב  10שכשהייתי בגובה 
 .טסים מעל גרמניהשאנחנו כרגע 

 

לעצמי, בגרמניה יושב מיליונר  לחשוב ולדמיין התחלתי
ני שיש לו רחוב שלם, אפילו מסוק פרטי, וחושב לעצמו א

 !!!ואפסי עוד, אני כל העולם ענק שבענקים
 

אותו, וגם לא קילומטר, לא ראיתי  10מגובה של רק  אבל
לא ראיתי את הבית הענק שלו, ואפילו לא ראיתי את 
הרחוב שלו, ואפילו גם לא את העיר שלו, רק חום וירוק 

 במקום רקע התכלת של הים.
  

מניה, ומולו הרהרתי עוד, הנה הולך יהודי ברחובות גר ואז
פריצות איומה, והיצר אומר לו אף אחד לא מכיר אותך 

היהודי צועק בלבו, לא!!!  אבלכולם גוים, תיפול כבר!!!  
לאאאאאא!!!  אבא אני לא רוצה!!! אסור!!  די!!  די!!  זה 

 עבירה!!!  

קרן לייזר עוצמתי מתפרץ  ואז !!!!הוא מתגבר השם וברוך
מהעולם זה בולט  כןעלה, ממנו ואורו זורח עד למעלה למ

אוי איזה נחת רוח עשה ליוצרו,  !!!עד לכסא הכבוד השפל
ועושה נחת רוח, נחת רוח ומלאכי השרת שרים לו "

 ".ליוצרו
 

זה גם פה, ברחוב, בשכונה, לא מסתכל אפילו  וגרמניה
ואם ראיתי בלי כוונה, תתחנן,  !!!שאף אחד לא מרגיש

קשה דחוף!! מתחנן אבא תוציא לי את זה מהזיכרון!! בב
וכחרס  ףועהמחשבות הרעות כחלום יבבקשה!!  והנה זה 

 הנשבר.
 

חזו חזו בני אומר לפמליא דיליה " שבשמים ואבא
", קדושתו וטהרתו על פניו וגבורתו כאריה ונמר, חביבי

שלך שפע ברכה והצלחה ניתן לו ברכת השם יותן לו אמן, 
טוב משפיע מחזיק וצדיק שכוח עבודתו , זה גדולה משלהם

 לדורי דורות.
    

 המשך -שלך  גדולה  משלהם  שאתה  מדליק  ומטיב  את  הנרות
  

הגאון הגדול ר' עזרא שטיינבך שליט"א בספרו  ידידי
שהפך    [מקץ]  ברכת  שמואלהביא מספר  "עזרי מעם השם" 

שמן שהתגלה לחשמונאים היה  חתום  בחותמו  של  אהרן  
ולם גילה לאהרן  הכהן  את  נס  שלאחר שבורא ע הכהן,

חנוכה, אהרן  עשה  כל מה שביכולתו  לקחת  חלק  בנס  
חתם  פך  שמן  כדי  שיהיה  שמור  להיגנז   ולכןולהכינו,  

 עד שיתגלה לחשמונאים.
 

, שההדלקה שלך "שלך גדולה"זה אמר לו הקב''ה   ועל
הכנת את נס שבכך היום וגם מה שהטמנת את פך שמן 

גדול מהשפעת קורבנות הנשיאים, והחנוכה של חנוכה, 
אהרן והחשמונאים הכוהנים מבית אהרן גדולה יותר 

גם לדורי דורות מחנוכת המזבח, כי חנוכת הנרות, קיימת 
 בימינו אנו. 

 

, שאם נר אחד המופרסמת זה מתורץ לי השאלה ולפי
מספיק להדליק בדיעבד, אם כן מדוע בנס חנוכה שמצאו 

, למה לא אחדרק להדלקה של יום  פח קטן שהיה בו

הדליקו רק נר אחד בלבד, שכך בוודאי יקיימו מצוות 
 ימים??? 8או  7הדלקה כל ה 

 

 7השתמשו ביום הראשון בכל הפח והדליקו את כל  למה
הרי הם לקחו סיכון שאם לא יהיה נס אז יתבטל  ,הנרות

 מצוות הדלקת הנרות בשאר הימים????
 

שהיות ומצאו פח בחתימתו  שנראית לענ"ד,והתשובה 
במיוחד לנס חנוכה, ראו אותו של אהרן הכהן, שהכין 

והיה ברור להם שאהרן והבינו שאהרן צפה את העתיד, 
 הכין פח שידליקו את המנורה בלי שינוי ובאופן מהודר,

 .ימים עד שיצא שמן חדש 8נרות כפול  7שזה 
 

שאהרן בכוונה הכין פח שמן קטן, כי רצה  ויתכן
יהיה אמונה שלימה ממש ונאים שמצאו את הפח שלחשמ

 בכוח פועלו של הצדיק, שיאמינו שזה יספיק בדרך נס
אהרן, ובכוח האמונה בפועלו של הצדיק, זה יגרום להם 

  .להמשיך את הנס עליהם ושיימשך לדורות
 

 

 .ואמן אמןשימשכו לדורות  ונראה גם אנו ניסים ונפלאות ,פועלם של צדיקים בכוחגם אנחנו נתחזק באמונה מזה ש נלמד
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 המשך – מלמד שלא שינה
 

, "מלמד שבחו של אהרן שלא שינה"זה הכוונה ש ייתכן
אלא ידלקו  שגם בנס חנוכה לא יהיה שינוישאהרן השפיע 

 .בכל שמונת ימי החנוכה כל הנרות כל שבעת הנרות
 

 הרמב"ןכפי שכתב היה השפיע הדרך שאהרן  ואולי
בעצמו את  הקפיד להדליק ן", שאהרויעש כן אהרן"

ככתוב  בבניו, כשרה שהמצווה ואפילו ,ימיו הנרות כל
שהוסיף וכפי  "ובניו אהרן אותו יערוך"( כא כז שמות)

 וסוד ןעליו דבר רמוז הזאת הגדולה שבמצווה הרמב"ן
 .נשגב

, שהיות מידה כנגד מידהעוד, שיש כאן עניין של  וחשבתי
ו ובהידור את כל ואהרן הקפיד כל ימיו להדליק בעצמ

שבעת הנרות, ובכוונה מושלמת והקפיד מאוד ולא מסרה 
, שבורא עולם טמן כוח מדה כנגד מידהלאחר, זה השפיע 

בפח הקטן שלא ישתנה בנס חנוכה ממה שאהרן הקפיד 
 .בחייו להדליק את כל הנרות בשלמות

 

הבינו שלא יתכן שמהפח הטמון לנס של אהרן וזה  ולכן
של עולם, ידליקו רק נר אחד ליום לא  השכר שלו מריבונו

 כפי שהקפיד בחייו. 
 

גם בלילה אז  ,אמתיותיהיו מחשבותיו דיבוריו וכל שעצמו את מי שמרגיל ש ה' ס יב' דושה שער הקבראשית חוכמה  וראיתי
ם, אז גם שזה מידה כנגד מידה אם כשהוא ער לא חושב שטויות ושקרי ,וידע כמו המלאכים ,מראות אמתיחלום ויראה 

 בשנתו ריבונו של עולם לא ייתן שיחלום דברי שקר ושטות.
 

גם אם תרגיל את עצמך לשמור על עיניך וקדושתך ביום, בורא עולם ישמור אותך בלילה, ומידה כנגד מידה אם אתה  ולכן
יף לך קדושה מרגיל את עצמך לברוח ממחשבות רעות אז בורא עולם ישמור עליך, ולא יתן למשחית להשחיתך, אלא יוס

 על קדושתך, רק חזק ואמץ אמן ואמן.

 וזה מעשה המנורה מקשה, כן עשה את המנורה
 

עד  התקשה במעשה המנורהשמשה רבינו  רש"י כתב
", אבל יש דעה שגם זה לא עזר וזהשהראה לו בורא עולם "

וכך תיעשה  זרוק כיכר זהב לאשולכן בורא עולם אמר לו 
 .יעשה מאליה המנורה שעשה הקב"ה שכאילו זה

 
הקשו מה היה הקושי למשה רבינו כל כך במעשה  ורבים

איך זה  והמנורה, ובפרט אחרי שבורא עולם כבר הראה ל
 נראה???

 

הקשו במפורשים, שלא מובן למה כאן שכתוב  ועוד
שאהרן הדליק את המנורה, יש גם פירוט איך וממה 

מה הקשר בין מצוות וכי נעשתה ונוצרה המנורה?? 
 המנורה??  בנייתלתיאור  ההדלקה

 

ויהי ביום כלות משה להקים את נשא כתוב, " ובפרשת
" כאילו משה התחתן כלות משה", ופירש רש"י "המשכן

הרי משה לא בנה את המשכן  רש"י והקשהעם המשכן, 
אלא בצלאל ואהליאב וכל חכם לב, אז במה נחשב כאילו 

 משה התחתן עם המשכן??? 
 

פשו על המשכן לראות תבנית רש"י, שמשה מסר נ ותירץ
זה  ולכןותוכנית כל דבר ודבר ולא טעה בתבנית אחרת, 

זה , וכל זה מכוח נחשב שמשה כאילו התחתן עם המשכן
 השקיע ותכנן שלא יהיה טעויות.הוא ש

 

, הלוא משה לא התקשה בבריח התיכוןפלא הדבר ש והנה
רץ בתוך הקרשים הבריח התיכון  –הקרש רק בנס 

למשה קושי דווקא במנורה היה  למהצד, אז והתעקם לכל 
 רבינו???

 

שבמנורה כלול כל חוכמת התורה,  החפץ חיים, ומתרץ
" דהיינו כמראה אשר הראה ה' את משהולכן גם כתוב "

מה שתלמיד ותיק עתיד  גםשבמנורה יש את כל התורה 
 .לחדש, כפי שקיבל משה בהר סיני

 

דעת את כל . משה היה צריך לאנראה לענ"ד  פי זה ועל
עד סוף העולם, כולל כל מה שיתחדש בה התורה כולה 

זה היה קשה מאוד למשה לחדש מעצמו כל מה ייתכן שו
  .שתלמיד ותיק עתיד לחדש

 

שגם אם אכן משה השיג בעמלו את כל התורה כולה  .ב
ממש, אולי בכל זאת התקשה שכל החידושים יהיו מקשה 

פנים לתורה  70לתורה ולמקורות, שכל השיתחברו אחת 
שהבאתי בפרשת וכפי , יהיו ויתחברו כראוי למקורות

האור החיים  והסבריט' ד' המדרש רבה תצוה על פי 
 .הקדוש

 

אלו ואלו דברי אלוקים "לשכשיש מחלוקת להגיע  .ג
זה היה ב אוליבזמן ביאת המשיח,  יתגלה לנוזה ש "חיים

 קושי העצום למשה רבינו.
 

 המשך - הקושי של משה בעשיית המנורה
 

על , דרך לבאר את הקושי של משה בעשיית המנורה עוד
 שמשה מסר את נפשו שלא יהיו טעויות שכתב רש"י מה

, הכוונה שחוץ וראה כל תבנית ותבנית לא לטעות בתבנית
הוא למד גם את כל מה שלא ממה שלמד מה כן לעשות, 

את כל צורות הטעויות העלולות דהיינו , צריך לעשות
 לקרות.

 

א להסתפק רק לשמשה רבינו  הייתה נפש מסירותוה
בידיעת האמת, שגם היא לא תמיד קלה להשגה, אלא הוא 
היה צריך להשקיע המון משאבים וכוחות ומאמצים בכדי 

 , ולשלול את כולםהתעמק על כל הצורות לעומקלבדוק ול
 הנכון. אחדאת הולהשאיר רק 

 

ממילא כזו שלומדים את כל הצדדים הלא נכונים  ובצורה
, כי לקחת בחשבון את כל הטעויות, ואתה כבר אין טעויות

 ,הטעות ולא לעשות אות שזאתיודע 
 

אוי: ולטעון טעויות, לעשות  עלוליםכשלא יודעים  ורק
בכל מכל כל למד הכל  רבינולא ידעתי!! לכן משה  טעות

 בכדי שלא יהיה שום טעות.
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 כנגד חוכמת שהיאלמנורה הגיע רבינו כשמשה  ולכן
שהיה צריך  מהמלבד היה עליו קושי עצום, כי , התורה

צריך היה הוא  ,תורההנכונים שיש בפנים  70לדעת את כל 
או מה לא ראוי  - ,מה לא נכוןגם דעת למוד ולבדוק ולל

ובעצם היה עליו ללמוד את כל לפרש בתורה, אסור 
 .הטעויות שיכולים לטעות בלימוד התורה

 

ין סוף לטעויות שאפשר כי אמאוד, התקשה משה  ובזה
לטעות בכוונה או בלי כוונה בלימוד התורה,  כמו אותו 

 ,טעמים 150תלמיד שהיה מטהר את השרץ ב 
 

זעזע את העולם והראה לו " במדרשזה מובן שכתוב  ולפי
בוודאי ", כי הטעויות שמשבשים בתורה זה מעשי המנורה

 מזעזע את העולם.

שבדק לעומק  - והזשחיפש את האמת בדרך  יתרו ואפילו
כל האמונות, לולי ששמע את קריעת ים סוף ומלחמת  את

עמלק יתכן שעד היום הוא עדיין היה ממשיך לחפש 
  !!!!ולבדוק

 

ראינו שמשה ביקש מיתרו להישאר במדבר כי הוא  ואכן
הסביר  והאדמו"ר מסטמארהיה לעיניים לעם ישראל, 

סוגי  , שרק יתרו שבדק יסודי כלזאת בהסבר נפלא ביותר
רק העבודה זרה ושללם ומאס בהם והגיע באהבה ליהדות, 

הוא יכול היה ללמד את משה ואת עם ישראל מה הם כל 
צורות וענייני העבודות זרות בלי שימשוך אותם לעבודה 

 זרה חלילה.
 

 המשך -זרוק לאש 
 

כל מה שביכולתך את אחרי שעשית למשה לו הקב"ה  אמר
עם כל  לאשאת הזהב וק זרלעשות ולא הצלחת, עכשיו ת

 הכוונות שמזה תצא המנורה על פי כוונותיך אבל בדרך נס.
 

סייעתא דשמיא  בתורה הקדושה חייביםש ללמדנו
ליחיד  !!גם לגדול הדורולא רק לפשוטי העם אלא  ,מיוחדת

כולם בלי יוצא  !!!משה רבינו - לנביא הנביאיםו !!!שבדור
 בתורה לאמת לכווןאת ניסי בורא עולם  חייבים מהכלל

  .בלי טעויותו מתמושלה
 

 9קנים ו  7מנורה יש שלאומר,  שהגאון מווילנא וכפי
שהם כנגד  49גביעים סך הכל  22כפתורים ו  11פרחים  ו 

האחרון,  50שער ה גם ל, ומשה רצה להגיע שערי קדושה
 50 לכן אמר לו הקב"ה זרוק לאש, כי שער ה !!!ולא הצליח

 ת של משה רבינו.זה כבר מעל הטבע והכוחו
 

כי , את מעשה הכנת המנורה התורהכאן מספרת  ולכן
שערי חוכמה  49כיוון לכל ה הוא דליק האהרן הכהן כש

, שכפי שעשה משה כך כיוון בעת עשיית המנורהשמשה 
בכל פעם  אלאכיוון גם אהרן, ולא רק בפעם הראשונה, 

 .שערי חוכמה 49ופעם שהדליק הוא כיוון על כל 

שלא  - "לא שינההכוונה שבחו של אהרן ש"זה  אוליו
כיוון את כל הכוונות הוא כל פעם שב בכוונות, חיסר

רומזת שהמצווה הגדולה הזאת הרמב"ן  וכלשוןהנסתרות, 
 .לדבר עליון וסוד נשגב

 

אל מול פני על פי זה יש לבאר עוד, שעל הפסוק " ואולי
המנורה זה , הרי ומקשים", המנורה יאירו שבעת הנרות

, רק ששה האירו אל פני המנורהואם כן  נה האמצעיהק
 על ידי נטיית הפתילה לכיוון הנר האמצעי??

 

הנרות כנגד  7כאמור, שאהרן הדליק את כל ויתכן  אלא
המט' שערים שכיוון בהם משה כנגד כל שזה  פני המנורה

ואהרן התמיד להדליק בעצמו כי הוא שאף להגיע רבינו, 
 חיו ורבו.לשלימות כמו שלימדו משה א

 

או שאהרן התמיד בהדלקה כי כך שימר בשלימות את שער 
שיצאה אחרי שהיו במנורה  שערי החוכמה של "נון"ה
את אהרן הכהן טמן  זה ובכוח קדושה, וכאמור אש בנסהמ

נרות בנס  7הכוח בפך השמן שמעט שמן יאיר את כל ה
שזה כוונת הרמב"ן  ויתכןכאמור, וימי חנוכה  8כל חנוכה 
 .רומזת לדבר עליון וסוד נשגב וה הגדולה הזאתשהמצו

 

מזה, שלא מספיק להתחזק ולעשות רק טוב, אלא צריך להשקיע גם לחסום כל דרך וכל פרצה שממנה יכול היצר  ונלמד
להטעות אותנו ולהפיל אותנו בפח יקוש, ולהורידנו לשאול תחתית, נכון זה קשה להתאמץ ולהשקיע בסגירת כל, ובאמת 

ם ליצר הרע ולטעויות ולמכשולים שבהם הוא עלול להפיל אותנו בטעות, אבל נלמד ממשה שכך עלינו לנהוג, כל הפתחי
זהירות,  !! שאין טעות אם משקיעים לפני כראוי, וזכרו "לפתח חטאת רובץ" הוא מחפש פתח ואז הוא נכנס והורס!!

 סכנה!!!!

 ויעש כן אהרן
 

אהרן מדוע  וכירש"י: מלמד שלא שינה, ושואלים,  כתב
מה הקושי להטיב נרות שזה רק וכי  מקשים עודוישנה??? 

הטיה של פתילה לכיוון הנר האמצעי, וכן ההדלקה פעולה 
 פשוטה היא???? 

 

, שאהרן הקפיד לעלות על דיסקין המהרי"ל מתרץו
 המדרגות ולהדליק.

  

, למה שידליק באופן לא נוח כאשר לא כתוב ולכאורה
 כמשה היה שגם אהרן הכהן ובפרטשחייב לעשות כן, 

הביא לי  ,סויסה מרדכי והרה"ג מיכאלאמות,  10 בגובה
 אצל ואהרן משה כשבא '(ק אות ע"דר אותיות) את המדרש

 בשבת בגמראובכלל  ,לבנון כארזי קומתם ורום' וכו פרעה
 .אמות 10דנה האם כל הלויים היו בגובה  צב'

 

משכן היה מגיע לתקרת ה למשכן נכנסאהרן כש כן ואם
 על תעלה לו אומרים ועודאלא אם כן כופף ראשו כל הזמן, 

איש בער לא ידע המנורה, " את להדליקבכדי  המדרגות
 ", וכסיל לא יבין את זאת

 

שלא  בתמימות אלא לעולם לא פקפק, אהרן זאת בכל
כדי  עד והתכופף המדרגות על עלהשינה אותה לעולם, 

 .הנרות ולהדליק את להטיב בכדי כאב
 

פחות זה ו ,אמות 3 שזה טפחים 18 גובה המנורה רישה
אהרן, ועוד נוסיף את גובה המדרגות  ו שלשליש מגובהמ

ומלבד זאת יש  ,עוד יותר צורך להתכופף אהרן על וכך היה
לאבד יציבות  לאלהיזהר ו להתכופף את הקושי שצריך

  .מדרגות מתכופף מתחת לשליש גופו על הוא כי וליפול
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 מוסיף רק זה מיותר זה אמר שלא, שינה שלא ומלמד
כי  לעלות שלא אותי, ואדרבא עדיף ומצוה רואה מיוקושי, 

תמיד  בתמימות אלא כך אפשר יותר לדייק בעבודת הנרות,
 לשנות לעולם. בלי והתאמץ עלה

 

 משךה -לשם מה המעלות למנורה? 
 

 ואולי ??שבהם העניין מה??? למנורה מעלות יש אכן ולמה
אם יהיה  שלדורות בכדי, המדרגות על לעלותהקפיד  אהרן

כהן מועמד להיות כהן גדול שיש בו את כל המעלות 
 שהוא -כהן גדול  רבה ויקרא כו' ט'שמונה המדרש הגשמיים 

רק  ,ובשנים בעושר בנוי בכח בחכמה דברים:' בה גדול
כחסרון  שזה לא ישמשחסרון אחד יש בו שהוא נמוך, 

כי ממילא היו  ,גדול כהןיד לתפק ודעתם בבחירת בשיקול
, מדרגות לרמז לכוהנים נמוכים שיצטרכו למדרגות

 .ואדרבא הנמוך יותר מתאים לתפקיד
  

שהרי כל שהוא נמוך  כהן הדיוטאפילו  כהןכן שכל  כמו

לקבל את  יתבייש לא, הכהנים יכולים להדליק את המנורה
 התפקיד להדליק את המנורה.

 

השתמש ללא יתבייש אם כבר קיבל את התפקיד ש וגם
שמא ילעגו לקומתו הנמוכה,  המדרגות על העלותול

לעלות  חייב שמדליק הוא ובמקרה של כהן גדול נמוך
אהרן  לכן ,מעל לציץכי אסור לו להרים את ידיו במדרגות 

 ולהתכופף, לסבול העדיףהאוהב שלום ורודף שלום הכהן 
  .הבאים הדורות למעןעד כאב 

 

בכדי שבכל  ,במעלות למנורה עלותלנוסף  צורך יש ואולי
 וכל, רוחנית היעלי זה שהמנורה פעם לפני שמדליק יבין

 .ממנה אמורה לעלות הזמן
 

מלימוד התורה חייבים להתעלות, או ללמוד מוסר  כי
ורק אחרי זה להדליק שזה  קודם ולהתעלות ביראת שמים

ראשית חוכמה יראת כנגד חוכמת התורה, כמו שנאמר "
 .וסבר בדיבור הקודםשה וכפי "השם

 

 ענק כהן שגם בכדי מדרגות היה שדווקא, לי נראה ועוד
 ופשוטה קלה עבודה זה נכון שיזכור בכדי ,ויתכופף יעלה
 ומחשבה, וקלותה פשטותה למרות בה תזלזל אל זאת בכל

 .ומתכופף כשעולה לו באה זו

י דרישת הרבנים, ולהתרחק מאינטרנט וכל שכן לסגור את כל הפתחים ליצר הרע וכפ מזה נוכל ללמוד, שעלינו וגם
שאתה משוכנע ובכנות שאצלך פתחים אלו לא רלוונטיים, כי  ולמרותמאינטרנט פתוח ומכל כלי הטכנולוגיה המסוכנים, 

נהג בכל זאת לא יקרה כלום,  ךאתה חזק ולא פזיז, אתה בוגר ולא ילד קטן ויודע מה מותר ומה אסור, ובטוח בעצמך של
 .ולא שינה מהקפדה זו כל חייוואפילו לדורות הבאים, למען אחרים  רק שהתאמץ עד כאבכהן כאהרן ה

 

ימים מושלמים, ויום  1000שבינינו אנחנו מכירים את האמת שגם אדם החזק ביותר, יכול להיות חזק במשך  ובפרט 
יפול עמוק הוא רה עליו רוח שטות כשתנוח ותשו !!!השאיר פתח ליצר הרעהוא   ולמה?? כייפול, הוא  1000אחד אחרי ה 

, שמוע נשמע לרבנים חכמי ישראל עיני העדה, כןעל  , לבאר שחת, והיצר ינקום בו חזק על כל התקופה שחנק אותו
 ובעזרת השם הבא להתקדש מסייעים בידו, אמן ואמן.נעשה ככל אשר יורנו, ולמרות הקושי והמגבלות 

 

  עוד קצת חיזוק
 

 הקטן בנו ושם ,ברכב והאהוב הקטן בנו את שכחלאונסו ולצערו הרב שאין לתאר כלל, יקר  שאבא וכואב מזעזע שזה נכון
כאשר הילד נשמה טהורה בלי רבב ובלי ספק עלתה היישר לגן עדן, אבל הצער למשפחה  !!!!הטרגי מתו את מצא

 בנו עצמנו!!!ולשומעים הוא קשה מנשא, וחובה עלינו להתעורר בתשובה ממקרה זה, ולעשות בדק הבית 

 מכשיר או אינטרנט עם בבית אותם נשאיר אםשהרי  !!!כן עושים הרבה שלנו לילדים גםידינו נקיות??? הרי  האם
 -וכו'  לשכוח לא הזהירות כל למרות לפעמים י, כאותם שיהרוג הרע היצר של מהחום רוחנית ימותו הם אינטרנט קולט
ובמהירות מזהים  האלה בדברים מאוד חכמים היום של והילדים, פרצהה את ניצל והילד, שכחת עייפות מרוב אחת פעם

, שלו הסודזה יהיה  כי, מיד שהוא מת תדע לאגם  ולפעמיםרוחנית רחמנא ליצלן!!!!  ימות והוא, ומנצלים את הפרצה
 בורה!!!, ואתה מוצא את עצמך מול שוקת שהרע היצר מחום מתה המשפחה וכל, אחריו בסוד נגרים הילדים כל ופתאום

"החי יתן אל לבו" לא להכניס סכנות לבית, ולדאוג ברגישות יתירה לעצמך ולדורות היוצאים ממך, ויהי רצון שכל מה  אז
חשוב  חבר של בנוהרך בשנים  הילד נשמת לעילוי זה שנתעורר ונקבל על עצמנו להתחזק ולתקן ולסתום פרצות, ויהיה

 עצומה, ויחשב כמי שמת על קידוש ה', שמותו יציל רבים מעוון אמן ואמן.בקהילתי, כך שמותו גם יביא תועלת רוחנית 

 להגיד שבחו שלא שינה -ויעש כן אהרן

 והדלקה שהיות ן"הרמב פי על מבאר, סופר החתם
, על ידי שיוציאו את המנורה החוצה וזר ידליק, בזר כשרה

 בהל' "לדוד מכתם" – אבל כהן חייב להדליק רק במקומה
 .דפ" וחנוכה מגילה

 

 הצטווה שאהרןלמרות  אהרן בני שני פטירת ביום כן םא
היה  לויכבכל זאת , תובעבוד להמשיךאלא  להתאבל לא

  .בזר הכשרה הדלקההעל  אהרן לוותר
 

, האבל בגלל שינה לאבעצמו הדליק, ו אהרן זאת ולמרות
ומחק לגמרי  מתאבל אינו שבאמת לכולם להראותבכדי 

, ולכן הוא לא מנסה הבורא שתדרי כפיאת האבלות מלבו 

שהוא לא  מלאכהעושה גם אלא הוא להתחמק מהעבודה 
 .בה מחויב

 

 הראשונה ומדובר על הפעם שהיות, זה ביאורלקשה  וקצת
כי  ,שינה שלא זו פעם על לכתוב שייך לאאם כן , שהדליק

 ???משניםלא  פעם ראשונהאת ה
  

 כי היה זה, באבלו הדליק כשאהרן שבעצם, לי נראה ולכן
 שביכולתו מה כל ולעשות עולם בורא את לשמח רצה

 היה שזה וכדברי החתם סופר ,חייב שאינו מה גם לעשות
 .לעולם שינה לא מאזשהחידוש הוא ו, אהרןשל  ונדבת
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 הנרות את במשך כל חייו כשהדליקאהרן הכהן , שדהיינו
שהשתמש בה  מחשבה והזכיר לעצמו את אותה חשב

 מצב בכל, עולם בוראשל  עבד הואבהדלקה הראשונה ש
 של בורא עולם. בצער ובאבל ובששון ובשמחה, לעולם אני

 

שעבד  מושלמתהעבודה הזכיר לעצמו את ה ותמיד
 קשים בהתנדבות גם עבודה שלא היה חייב בההכי בזמנים 

זו קודש  תמחשבו, 'ה אהבתאמונה תמימה ו מתוךו
  הדליק.שבחייו לו מתיקות ואש קודש כל פעם  הוסיפה

שאלוני רבים, איך אפשר לנצח את היצר כשהוא מתפרץ ובוער אש בעצמותינו, והשתמשתי בכלי זה שהשתמש בו  וכבר
דאורייתא או שירת קודש  אלימוד תורה מתוך ריתחאת ה ,שהיה לךומתוק תענוג הכי רוחני את ה אהרן, שתזכיר לעצמך

אותה,  שהצלחת לקייםשראית וחדת שהתלהבת מאוד מאוד כ, או מצוה מישל התרגשות עצומה לקדושה בהשתוקקות
  !!!שבשמים ינולאב ,ההשתוקקות לבורא עולםובחוויה העצומה של אש  הגדולה מתיקותב תיזכרו

 

 -זה בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, תבלין זה טעם ועל אש היצר שבוער בך,  השם להתגבר תתוכל בעזר ככהו
דושים, וככה תתגבר יהרוחני של הלימוד, בתענוג של ההתמדה של החתזכיר לעצמך את הטעם סיון יבשעת נשק, אשמוג

 .אמן ואמן, על היצר הרע

קומות, ובכל פעם שהרגשתי שתמו  4בחיים זה פועל, זכורני כשעברתי דירה אני ובני העלנו ארונות כבדים מנשוא  וגם
טאטי!!! עוד קצת"!!! וזה אזר בי כוח להמשיך ובסופו של  -"אבא כוחותיי ואין ביכולתי להמשיך, אז בני היקר עודדני 

דבר לסיים את המלאכה הקשה, ומאז כל קושי שמתעורר בחיי או קושי בחיי בני אנחנו מעבירים את הקוד "עוד 
 קצת"!!! ונזכרים בחוויה שהייתה לנו במדרגות והצלחנו, כך אנחנו מתעודדים תמיד להתגבר ולהמשיך "עוד קצת".

 בשרם" כל על תער והעבירו חטאת מי עליהם הזה לטהרם תעשה כה"
 

לייחד את הלווים לומדי התורה המתמידים  בכדי
הגדולים, שלא חטאו בחטא העגל, ולקדשם בקדושה 
מיוחדת יותר שיהיו במעלה הגבוהה מכלל עם ישראל, הם 

 .עברו תהליך מורכב, וכפי שפירש רש"י

כדי לטהר את אלו אפר פרה אדומה ב םעליה היזו .א
שמתוכם שנטמאו למת כשהרגו לאחר חטא העגל את 

את החוטאים הלווים שהרגו החוטאים, להראות שבזה 
 התחילו לתקן את עם ישראל. כבר 

החייבים  כמצורעיםשהם  בעלי העבירה,כמו  שיתגלחו .ב
שהקשר שלהם למצורעים  רש"י וכתבלגלח את כל שערם, 

 על כפרה שנתנו וים, שהלוהדרשן משה ע"פ רביהוא 
 מתים, זבחי הקרויה עבודה זרה, שעבדו הבכורות
 .כמצורעים תגלחת התחייבו מת, לכן גם קרוי והמצורע

לכפר על  פרים 2הביאו הם ולכן  ,בעלי העבירההם כמו  .ג
שביום  למרותועבודה זרה שחטאו עם ישראל בעגל, 

הן  ,השמיני א' ניסן כבר כופר לעם ישראל מחטא העגל
והן מצד הקורבנות שהקריב אהרן  ,ם בניית המשכןמעצ

ויתכן שלכן הייתה כאן הוראת שעה שיהיה פר ולא לכפר עליהם, 
  שעיר לכפר על ע"ז.

כמו ידיו על הלווים, כי הלווים היו  סמךעם ישראל  .ד
אותם  אהרן הניף. ה .ממש של עם ישראל הקורבנות

בחלקי כמו שעושים " ,לכל הצדדים ומעלה ומורידתנופה 
ידיהם על הפרים  סמכוהלווים  ו." של המצורע, הקורבן

 כמו הבעלים החוטאים.

במקום הבעלים , יש דברים שהלווים היו לסיכום
בחטא, שלכן הם הביאו פרים וסמכו ידיהם על  החוטאים

שהלווים הפרים, וגם עשו תגלחת כמצורעים, ויש דברים 
, שזה היה חלקי הקורבןאו  היו כבהמה המוקרבת

 בסמיכת היהודים עליהם, ובתנופה שהניפם אהרן.

יותר , שכל זה עברו הלווים, כי בכדי להיות קדוש ונראה
זה  על ידילתקן אחרים ולהתקדש גם בכדי מאחרים, ו

דעת שאתה חייב , עליך לאותםשאתה מתקן ומקדש 
 .תקנם בכל הדרכים ואפשרויותל

עד כדי  ,לסבול במקומםגם לתקן במקומם ו ואפילו
 והמוקטרתהנשחטת  בהמת הקורבן שלהםמו היה כשת

 .על גבי המזבח

בכדי לתקן את עם ישראל ולהתעלות מעל  הכוהנים וגם
שביום שמחתם הגדולה  ,קשה הם עברו תהליךהלווים, גם 

יום חנוכת המשכן יום בו הם הוכשרו לשמש בקודש, מתוך 
נפשם את היו חייבים למסור שמחה עצומה זו הם 

וכן עשו  ,הגדול אבלםצערם ולמרות  דולהמשיך לעבו
 ". וידום אהרן"ככתוב 

מצאנו שיש להתבזות למען תיקון אחרים, כפי  כדי כך עד
אשת ש טז' א' בפרשת קרח בדעת זקנים לבעלי התוספות

כל את אותו וקרח צחקה על בעלה בטענה שהשפילו 
בלי זקן ופאות אותם והשאירו אותם בכך שגילחו  ,הלווים

 .אסירים כעין תספורת

ישראל ואת כל את כל גדולי נראה לעצמם פתאום  תארו
 !!!אחד בלי זקן ופאותבהיר יום בהאדמו"רים 

רק השאירו גילחו הכל ונגרוס באבן עזרא כפשוטו ש ואם
גילחו ואם כן הפאות,  5הכוונה לכל לכאורה ו ,פאותאת ה

הכל מסביב לפאות והיה שפיצים שגדלו באמצע הפנים 
 ן הפאות!!! וחלל מגולח בי

 האמת הפך למקובל???? כברזה  האםאלף עשו כך  22אם  וגם
בזמננו התספורות הכי משונים ומוזרים הופכים להכי מקובלים 

  בכל העולם, ומדהים איך אנשים חושבים שזה יפה!!!

בהמות, היו מה שסמכו עליהם כאליו הם עצמם  ובנוסף
כל ה, קורבן בהמחלקים של הניפו אותם כמו מה ש ובפרט

 לליצנות גדולה. אצל אשת קורחשימש זה 

שפתחה פיה כל עם ישראל והלווים שאשת קרח עד  אבל
, כי כל שמחה בלי שום פקפוקתמימות ובקיבלו זאת ב

 . הלווים הסכימו להתבזות בשמחה עבור עם ישראל

אזי הוא הופך לקדוש ומקבל מתבזה על זה מכל הכיוונים, גם מכל הכיוונים, ובכל הצורות ומי שמתקן אחרים,  ואכן
שידוע שהחפץ חיים בעצמו היה מוכר את ספריו בביזיון כמו רוכל, העיקר להפיץ תורה ולחזק  כמו ,קדושה מיוחדת
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אחרים במסירות נפש ובכל הצורות והדרכים והכיוונים, וגם אם יש צורך  נחזק את עצמנו אתלכן חיזקו ואמצו,  יהודים,
 קדושה.שערי של  יםחדש מותעולללמעלה, ועוד קדושים וטהורים למעלה שהפכנו ל נרגישפתאום ועל זה,  נתבזה

 

 עדו  אנחנו  טמאים  לנפש  אדם  למה  נגרע  לבלתי  הקריב  את  קרבן  ה'  במ  
 

דעות, לדעת  3מביאה  סוכה כה'הם הטמאים?? הגמרא מי 
, ולדעת אלו שנשאו את ארונו של יוסףהיו  רבי יוסי הגלילי

מישאל ואלצפן שעסקו בקבורת נדב יבא היו אלו רבי עק
 .ואביהוא

 

 מישאל יוסף וגם של ארונו שהרי גם נושאי טוען יצחק' ור
, ואם היה להם זמן, אז מה להיטהר היה להם זמן ואלצפן

 ??? למה נגרעבכלל טענתם, 
 

 "מצוה מתשהם היו טמאים ל" אומר ר' יצחק אלא
הקרובים ומפרשים הראשונים שם שהכוונה לאחד מ

 ולא" , שנאמראחד מהערב רב אולישמצווה לקרובים לקברו, 
לא יכלו,  ביום שרק בו "ההוא ביום הפסח לעשות יכלו
של  'ז שחל דהיינו שלאחריו, ביום יכלו לעשות היו אבל

 פסח, שבלילה הם כבר טהורים. טהרתם בערב
 

בטענת רבי יצחק שנושאי ארונו של יוסף היה זמן  ובעצם
הם הרי מא' סיוון לפני מתן תורה כוונה היא שלהיטהר, ה

כמעט שנה וחנו התעכבו הם ומאז  , במדבר סיני כבר חנו
 .עד כ' באיירבאותו מקום 

 
צורך להם לא היה במשך כל אותה התקופה כן  ואם

שהיה טוען ר' יצחק  ולכןאת ארונו של יוסף, שוב לטלטל 
 לטהר את עצמם במשך כל אותה תקופה להם מספיק זמן

לא לדעת רבי יוסי הגלילי הם למה פלא הוא ו !!!ארוכה
 עשו זאת??? 

 
קשה שהרי משה רבינו גם נשא את ארונו של יוסף  ועוד

, זה "חכם לב ייקח מצוות"כשיצאו ממצרים, כמו שכתוב 
במקום לקחת כסף  ,משה שטרח ולקח את ארונו של יוסף

ה גם מש ואם כןמצרים, בביזת  ישראלעם כל עם וזהב יחד 
, ומשמע שרק להם הייתה בעיה ולא נטמא כמוהם

 ???למשה
 

צריך לטהר  לא,  שמי שנטמא ממת לפני מתן תורה ויתכן
ולכן  ,כי לפני מתן תורה לא היה טומאת מתים ,את עצמו

משה רבינו שנשא לפני מתן תורה את עצמות יוסף הוא לא 
 .טמא מתנהפך להיות 

 
צריך מילה הוא  מעיקר הדיןש ,גר שמתגיירהדבר ל ודומה

הזיה גם לא צריך אבל הוא , שלא מעכביםוטבילה וקורבנות 
של מי אפר להיטהר מטומאת מתים שהיה לו לפני 

 רמב"ם – שהתגייר, כי לפני הגרות אין לו טומאת מתים
 .הל' טומאת מת פ"א הל' יג'

 

ואהרן הכהן  ,שלפני מתן תורה לא היה איסורי עריות כמוו
בינו נולדו מנישואי עמרם עם ומרים הנביאה ומשה ר

דודתו יוכבד, ובוודאי לאחר מתן תורה לא נחשב שנולדו 
 מאיסור עריות.

 

אם תאמר שעליו כן לטהר עצמו, יתכן שמשה כמו  ואפילו
כל עם ישראל נהיה טהור לפני מתן תורה, על ידי זריקת 

 .חצי הדם שהיו באגנות על העם
 

)במתן דם  אומרת שהזאת ביומא ד' ע"אשהגמרא  וכמו
הייתה במקום מי אפר פרה אדומה בשבעת ימי תורה( 

המילואים, שלפני שהיה אפר פרה הדם טיהר את 
כי , לטהרהשימש לא אומנם בתוספות שם כתבו שהדם הטמאים, 

ב' ניסן בשנה השנית לצאתם מאפר פרה היה להם רק 
 .למילואים יום השמיניהממצרים שזה יום אחרי 

 

רבנות כל שבעת הימים שלפני ניסן כן משה הקריב קו ועל
עוד לפני שהיה אפר פרה, ולא מסתבר שעבד בטומאה, ואם 

 כן גם הם הפכו לטהורים מאז מתן תורה???
 

נחדש שהם לא רצו להיטהר מטומאתם כשהיזו  והאם
ולכן הם לא נטהרו כפי שטבילה בכוונה  ,עליהם את הדם

  .להיטהר אינה מטהרת שלא
 

ירצו בכוונה שלא להיטהר??? הם  מה זה לא מובן כי ל אבל
ברגע שהיה אפר פרה בב' ניסן בשנה שגם דוחק לפרש ו

ולא  משה רבינו טיהר את עצמו, והם לא ידעו מזההשנית, 
 ????טהרו את עצמם

 

אנשים אלו שימשו לי שלדעת רבי יוסי הגלילי,  נראהלכן 
את יוסף בכבוד כל יום, וניקו את האוהל ששם היה ארונו 

וכך ראוי לשמש מלך וגם צדיק  ,כי עדיין לא נקברמונח 
שבזכותו עם ישראל יצא ממצרים והים נקרע בזכותו, 

 ", מה ראה??? ארונו של יוסף!!!!הים ראה וינוסככתוב "
 

גם התפללו על ארונו כל יום, כמו שכלב הלך  ואולי
להשתטח על קברי האבות, אבל זה לא סיבה מצדקת לסכן 

 א מובן שטענו למה נגרע??וממילקורבן פסח???? 
 

 יחשיב אותם' שה שחשבו החיים האורשכתב  וכמו
 יציאת שטענו הרי עיקר חכמה במשךכטהורים, וכמובא 

 פקוד ,השביע והשבע"כמו שכתוב  בזכות יוסף מצרים
 שלאהם חשבו לכן " מזה עצמותי את והעליתם ,יפקוד
 שבגלל המצווה שאנחנו מכבדים את יוסף הצדיק ייתכן

 ??פסח שהוא זכר ליציאת מצרים קרבןאת  מלהקריב ענגר
 

 הראשון היהמשה רבינו  שהוא", אליו ויאמרו" כתוב ולכן
טוב עשות , והיות ושאפו רק לממצרים עצמותיו שהוציא
, שמטעותם ובזכות יוסף הצדיק נוצר פסח שנילכן זכו 

היה שווה כל מה שטעו בכדי שיהיה תיקון גם לטמאים ו
 ו לצורך מצוה. אחרים שלא נטמא

 

 !!!נקבל על עצמנו לעשות מצוות וממצווה לא נפסיד על כן
כי !! כי העוסק במצווה פטור מהמצווה, ולא נפסיד מזה

בורא עולם ימצא דרך לפצות אותנו שלא נרגיש החמצה 
 .חלילה, והדברים אמורים בכל מצווה

 

 חסידים: רבנן תנואומרת " לב' בברכותשהגמרא  כמו
 אחת שעה ומתפללים אחת שעה שוהים היו הראשונים

 .אחת שעה ושוהים וחוזרים
 

 ביום שעות תשע ששוהים מאחר , וכיהגמרא ההותמ
 היאך ומלאכתן, משתמרת היאך םתורת, להיבתפ

  ???נעשית
 

 תורתם - הם שחסידים מתוך אלא הגמרא, ומתרצת
בורא עולם דואג שלא ש, מתברכת םומלאכת משתמרת

 .ומשלים להם את החסר, צוהיפסידו מהשקעה בדבר מ
 

, ובלימוד התורה ובחיזוק אחרים ובהידור מצוות אל תירא ואל תיחת, חזק חזק ונתחזק, נרבה במוסר וביראת שמים אז
הוא יפתח לנו את מעיינות החוכמה שנוכל במהירות לחדש וכראוי, ובורא עולם ידאג שלא נפסיד מכך, במתינות וובתפילה 

 בשפע רב, אמן ואמן.ובגשמיות גם ברוחניות וגם הצלחה לנו את מה שלמדנו, ותהיה חידושים תורה ולזכור 
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 לקח כושית אשה כי לקח אשר הכושית האישה אודות במשה ואהרן מרים ותדבר

 

 חתםשראיתי ב, במדבר הארכתי בעניין וכאן אקצרבפרשת 
 מכניס שיהושע ומידד, אלדד נבואת שהם דיברו על  סופר

 אשר כושית אשה רק מחטא שזהם דיברו וה משה, בני ולא
 ועונה בחכמים ער לו יהיה לא בכותית כי הנכשל לקח,

שלא יהיה לו בן חריף בלימוד ולא תלמיד חכם  ,בתלמידים
 .שיוכל לענות על שאלות התלמידים

 

לא זכה שבניו ינהיגו את עם ישראל בתורה אחרי  ולכן
גאווה שעונשו לא היה חלילה בגלל  וציינופטירת משה, 

 והאיש" מסיים ולכן, שעונשו שאין בניו תלמידי חכמים
הצבור,  על התגאה והתנשא לא ובוודאי "מאד עניו משה

 משוםשזה היה  ל כורחךוע ולכאורה חינך בזה גם את בניו,
 כושית.  אישהשהתחתן עם 

 

 גם משה פרש שטענו שלכן צ' ב' גיטין סופר החתם ומוסיף
גם  ככושים הטובים םבמעשי 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 בתלמידיםים שימשיכו אחריו "יזכה לתלמיד
 איך המשיך התורה ממשה ליהושע והזקנים??? ואם כן

 

קשה לי שלפי דבריו צריך עיון מה הטענה נגד מרים  ועוד
אדרבא היא לימדה זכות על משה, ואיזה לשון הרע היה 

 שם???? 
 

אבאר על פי   לב שמותעל פי האור החיים הקדוש  ואבאר
שכאשר ריבונו של עולם כעס   לב שמות האור החיים הקדוש

על חטא העגל הציע למשה תן לי ואמחה את עם ישראל 
 אותך ואעשה" -מבניך אמשיך את עם ישראל במקומם ו

  ."לגוי
 

שבניו  יתכן שלא "גדול  הוצאת בכוח אשרמשה " טען
משעבוד  ישמשו תחליף לעם ישראל, כי עם ישראל יצא

 .מצרים
 

לא היו בגזירת מצרים, והגלות יש  משה, , טעןשני בני אבל
בדיבור הראשון  הדברות עשרת בה עוצמה ככתוב בתחילת

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
היה חסר להם את כוח הגלות  גדלו בתורה כראוי להם, כי

, ובפרט שכל עם ישראל כולל המשפחה והחברים והשעבוד
והסביבה מסביב כולם עברו שעבוד ועמל והמירו עמל 

 .ועבדות מפרעה לעבדות לבורא עולם, ודווקא הם לא
 

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

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

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

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

 .בעם ישראל
 

יראת עיקר בהשקיע בהם ברבנו בכוונה משה שלכן  ויתכן
 בתורה מלגדלם לגדוליםחוץ הטובות כל המידות בשמים ו

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

 

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

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

עולם רצה ללמד שתורה לא עוברת בירושה לכן לא 
 לאה בקשתו.נתמ

 

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

, ישראל יותר מכל יוצאי חלציהם משה זכו שהתרבו
 למעלהשבני משה התרבו  )ברכות ז' א'(וכמובא בגמרא 

 .אריבו מששים
 

מנהיגים את כתוב שבני משה  טז( פרשה )שלח רבה ובמדבר
 החשך, והרי גלות עשרת השבטים מאחורי סמבטיון

את כולם  הקב"ה יתן להם רשות ויביאו לבא ולעתיד
 לירושלים.  עמהם

 

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

ים הבעיה שיש באשתו או במוגבלות היכולת למשה לגדל בנ
 תלמידי חכמים לתפארת.

 

שאדרבא משה  ולהבין להעמיקהחובה היה עליהם  אלא
מעשה אצילי במיוחד והקריב את גדלות כאן עשה רבנו 

בניו וגם פרש מאשתו בכדי לא להוליד עוד ילדים, בכדי לא 
 .לסכן את כלל עם ישראל וכאמור

 

ים אנחנו לפני מחליטים בדעתנו על דרכי השני בביקורת להיזהר בלשוננו, ועד כמה זהירות צריכ עד כמה עלינו ללמדנו
, כי לפעמים בחקר האמת לימוד זכות חלקיאפילו אם הביקורת עטופה גם בו ,אפילו כשהיא באה מתוך אהבה ורצון טוב

לעומק מתגלה שהאמת הפוכה היא לחלוטין מהמושכל הראשון, ובמקום רוע יש כאן מעשה אצילי, לכן עדיף פחות לדבר 
 ות להיות ביקורתיים, כי באמת למי יש זמן לחקור עד לעומק ממש???ופח

 

 כתינוק הבורח מבית הספר -"ויהי בנסוע הארון"
 

 הנסיעה כי צער לשוןהארון",  בנסוע ויהיהש"ך " כתב
 של וההכנות ההוראות על הסדר כל למרות הראשונה

 הסימניםלנסיעה, ולמרות כל ההסברים על  המחנות
 בכל לנסיעה, הסימן זה עולה הענןכאשר רק ש – לנסיעה

הכללים  על פי פעל לא ישראל עם הראשונה פעםב כבר זאת
 , פשוטהספר מבית הבורח כתינוקהתנהג ו ,והמשמעת

 סיני. מהר רשות בלי ברחו
 

 

למה ועוד קשה  ???החוצפה על עולם בורא תגובת מהו
 בעת שאומרים היפים הפסוקים את הקדיש עולם בורא

 כזו נסיעה על תורה ספר להוצאת יכלהה פתיחת
למה אנחנו משתמשים או להיפך,  ???בחוצפה שתחילתה

בעת רצון בעת הוצאת ספר תורה בפסוקים הללו 
 שמזכירים את חוצפתם של ישראל??
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שלמרות חוצפתם של ישראל שהיו כתינוק הבורח וייתכן 
, מבית הספר בכל זאת היה כוונה חיובית בחוצפה זו

בער  ישראל לעםצפה הייתה לשם שמים, כי החו שכביכול
 .ישראל לארץ להתקדם ולרוץ נפשם וחשקה

 

 בלי מצוה וייזמו רשות בלי הלכו מצווה של בחוצפה ולכן
 בורא, לטובה הייתה וכוונתם , והיות)ונגד הכללים( רשות
 למרות אחריהם נמשך והענן איתם הסכים בדיעבד עולם

  .החוצפה
 

 להפיץ בכדי לפניהם מהירותב רץ הארון גם זאת ומלבד
 כרצונם היישר ולהכניסם ,כל האויבים ולהשמיד את

קפצה להם וגם , ישראל הריקה מאויבים לארץ בשלום
כפי ו ,אחד יום תוך הלכוהם  ימים 3 של דרך, שהדרך

 שיותר כמה גיעוי שאכן ה גם רצה"שהקב י"שכתב רש
  .הטהור כרצונם ישראל לארץמהר 

 

 ברגעלמרות כוונתם הטובה, הם הזיקו לעצמם, כי  אבל
 ה,תור קיבלו בו מקום - הקדושה מקום את שעזבו

עליהם  השפיע זה כבר !!!מדרש הבית את עזבו כביכולש
 .לרעה

 

הוסיפה בחוכמתה שעל  הצדקת אסתר מאשדוד הרבניתו
ה' נחני כן יש תפילה מיוחדת כשיוצאים מבית הכנסת "

ו "ברוחניות ח" שלא ניפול בצדקתך וגו' הישר לפני דרכך
  .בגלל עזיבתנו את מקום הקדושה

 

 והענןונוסעים רק על פי ה',  ממתינים היועם ישראל  ואם
 נמשכת הייתה סיני הר שקדושת ייתכן, אותם מקדים היה

ה, כי היה זה כרצף של המשך של מפסיק ולא אחריהם
 .יתברך רצון ה'חיים על פי 

 

והפסידו את הרצף ואת  בפזיזות ועזבוטעו  הם אבל
אומרת שהעונש שבת קטז' , ולכן הגמרא הרוחנית השמירה

וכפי  שסרו מאחורי השם" -"ויסעו מהר ה'על זה קיבלו 
 .שנראה בסמוך

 

 המשך - ויהי העם כמתאוננים רע בעיני ה' וישמע השם
 

גרמה  מהר סיניבלי רשות מה' החוצפה שברחו  כאמור
למרות שהייתה להם כוונה  ירידה רוחניתלעם ישראל 

התפשטה לרעה, כי איך חוצפה זו אבל נשים לב , טובה
ורוע  הרשעים המשיכו את החוצפה למחוז של רשע

לא כחוצפה הקודמת ולהכעיס את בורא עולם, 
 .ישראללארץ  – שהייתה לרוץ לדבר מצווהההתחלתית 

 

בשיא החוצפה התלוננו, מה הלחץ?? למה  הרשעים אלא
רצים??? למה בורא עולם נתן לנו ללכת יום שלם בלי 

 ??ותנו דרך של שלושה ימים ביום אחדהפסקה?? ומריץ א
 

מי  מי התחיל את המרוץ???, שהרי שיא העזות מצח וזה
הלחיץ?? למי אצה הדרך עד כדי כך שבער לו, שלא יכל 
להמתין לאישור של בורא עולם שמתבטא בהסתלקות 

 הענן????
 

אכן חוצפה!!! וב להגיע אפשר שיאים לאיזה תראו
ואש העניש מיד, בורא עולם כי  !!!החוצפה עלתה ביוקר

לא היא עד כדי כך שאם כל כך ש עוצמתיתיצאה, אש 

הייתה שורפת כל מה שנקרה בדרכה  שוקעת היאהייתה 
אבל  ,שרפה את הרשעיםהאש באותו צד עד סוף העולם, ו

גם את הצדיקים זקני ישראל, שהם אצילי בני ישראל 
 שבהר סיני ראו את האלוקים ואכלו ושתו בחוסר כבוד.

 

ובתוספת החוצפה שברחו  ,אכלו ושתושהם  מהכי  וייתכן
, הם הדברים אבל בלי רשות מבורא עולם אפילו לשם שמיםמסיני 

  .לחוצפה של הרשעים הללו םששתלו את הזירעוני
 

של  הבראש הפירמיד אפילו קטנה ביותראם יש נפילה  כי
אזי אצל הרשעים שבתחתית הפירמידה  עם ישראל,

פי אלף אלפי  תיש נפילה עוצמתי בשוליים של עם ישראל
פץ תדי מששכשיהודי חסי "בעלזא"ב , כמו שאמרואלפים

 .משתמד רח"ל "גרמניה"קלות בלבושו, אזי יהודי ב
 

מעגל החוצפה על ידי הרשעים  התעצםכאן  וגם
שבחוצפתם רצו להכעיס בכוונה את בורא עולם, ולכן כאן 
נסגר החשבון לאותם אצילי בני ישראל גדולי ישראל 
 שבראש הפירמידה שהם התחילו את התזוזה כלפי מטה. 

 

 תאוה" התאוו בקרבו אשר תבערה", "והאספסף ההוא המקום שם "ויקרא
 

 משה, להם אמר כך אלא תבערה?? זה רש"י, מה שואל
 ושורפת חוזרת האש עוד לקלקולכם, חוזרים אתם "אם

השאלה הרי מיד לאחר מכן שוב חטאו  אלתונשאתכם", 
 עוד הבשר בין שיניהם ויךוהתאוו תאווה, ועונשם היה "

לא חזרה האש ושרפה כפי ה מאד", למ רבה מכה בעם ה'
 ??שמשה הזהיר אותם

 

שבכו על כמה דברים אינם ברורים, שהרי כתוב  ובעצם
 למשפחותיו אמרו "ורבותינו י"ופירש רש, משפחותיהם

מה ", אז להם הנאסרות עריות על, משפחות עסקי על
 הקשר בין זה, לבקשתם לאכול בשר???

 

דגים הם מבקשים בשר, ופתאום הן מדברים על ה וגם
שאכלו במצרים בחינם, וכי מה הקשר בין בשר לדגים??? 

מבשר לדגים, ומדגים לקישואים ובצל  ירדו ולמה
 התגעגעוכדי כך ירדו ברמה שאפילו  ועדואבטיחים???? 

 ?? ?זה תיבול איזה סוג, מעניין לחציר
 

וכי המצרים נתנו להם, הרי  - דגים חינםמי נתן להם  וגם
היה זה לא דגים וגם אם נתנו להם  ם???תבן לא נתנו לה

 תמורת עבודת פרך????היה זה אלא חינם 
 

, שכאב להם י"שהביא רש המדרשנראה לי על פי  אלא
שנפרדו מהנשים שלהם בגלל איסור עריות, שהרי אפילו 
עמרם אבי משה אהרן ומרים לאחר מתן תורה אם היה חי 

 .היה צריך להיפרד מאשתו, כי אשתו יוכבד הייתה דודתו
 

טובות וחשובות היו  משפחות באמת לא היה קל, כי וזה
כתוב  ולכןולכן זה כאב להם מאוד,  צריכים להתגרש

", כי בגלל האיסור הם אהלו לפתח איש למשפחתיו בכה"
 בפתח האהל. חיורק  ,באהל עם האישה חיולא 

  

היהודים התגעגעו לדגים שאכלו במצרים חינם,  ובעצם
, ומי נתן להם במצרים  חינם בלי מצוותוכמו שביאר רש"י 

 את הדגים בחינם?? 
 

סי ניסים, בורא עולם נתן להם את הדגים בנ התשובה
 נשים בשכר , סוטה יא' עוירא בגמרא רבדרשת  וכפי

  .ממצרים ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות
 

 מזמן הוא ברוך הקדוש מים לשאוב שהולכות בשעהש
 ומחצה מים מחצה ושואבות בכדיהן קטנים דגים להם
 ואחת חמין של אחת קדירות שתי ושופתות ובאות דגים



 בהעלותך – בנווטהר ל
 

   10 

 אותם ומרחיצות לשדה בעליהן אצל ומוליכות דגים של
 .אותם ומשקות אותם ומאכילות אותם וסכות

 

משפחתי שהם נזכרו בקשר ההדגים הללו הם דיברו,  ועל
, למרות גזירות פרעהמיוחד שהיה להם במצרים ה

בישלו בשדה שבמסירות נפש הנשים הצדקניות שלהם 
וזה הכאיב להם , החציר את הדגים הקטנים י"עלהם 

כמו  שלמרות הקשר המיוחד עליהם להיפרד מנשותיהם,
איך בורא עולם אז עשה ניסים כן קשה היה להם להבין 

כמו שהם היו, ואילו עכשיו  משפחתםקיים ולחזק את ל
 .עליהם להיפרד

 

במצרים בורא עולם נתן להם  שכמו טענה, כאן עוד וטמון
לאכול דגים בניסים בלי עול תורה ומצוות אלא מתוך 

גם כאן  להםתן ה י"שהקבביקשו  כךאהבה ורחמים, 
בר בשר ואוכל, בלי חובה להחזיר תמורה על ידי קיום במד

 תורה ומצוות.
 

גם כאן היו כמה דרגות, הטובים שבהם ביקשו בשר  אבל
בנס מידו הרחבה של בורא עולם, כי הם טענו שיש חסרון 
עצום במן שזה מגביל לנו את התאווה, שהרי המן היה 
מגלה נסתרות מי צדיק ומי רשע שהצדיקים מצאוהו על 

 .ח אוהלם והרשעים היו צריכים לחפש ולטרוחפת
 

שלכן אין להם את כוח הבחירה, ואין להם תאווה  וטענו
לחטאים, כי מיד נענשו על חטאם מהבושות שהמן עשה 

  .להם בפני השכנים ובני הבית

ביקשו ריבונו של עולם תן לנו בשר ואוכל כמו פעם בלי  לכן
יתגבר עלינו תמורה ובלי הבדלים בין צדיק לרשע, ככה 

התאוות והבחירה החופשית, וככה נעבוד את הבורא 
 .מתוך בחירה בהתגברות על התאוות

 

היו כאלו שראו ופירשו את תאוות הצדיקים לא  אבל
כראוי, והם כבר דרשו שלא רוצים בשר מבורא עולם, 
רוצים אוכל כמו כל יצורי תבל, שעדיף להם חציר ומאכל 

  .בהמה מאשר מתנות ע"י ניסים מיוחדיםמו שמקבלת כ
 

חשבו שתותר הרצועה ועול המצוות ירד מעליהם, כי  כךו
כי הכל ממנו  !!חוצפהטעות ו , וזהלא יקבלו לא יתנו

יתברך, וגם בורא עולם לא מקבל תמורה מאתנו, שהרי כל 
המצוות שאנחנו עושים זה גם מתנה לנו מהבורא, שרצה 
 הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

 

, םר שהנקודה הפנימית שכאבה להמסוים התבר ובשלב
, אלא הכאב לבחירההבשר והתאווה התאווה  לא הייתה

שהם נפרדו מהעריות והמשפחות נפרדו לאחר שנים שחיו 
שכל מה שרצו בשר ואוכל  שהתברריחד והולידו ילדים, 

היה כי רצו לרדת מהמחויבות בלי תנאים ותמורה מצדם, 
ה יקל את "הקבשלהם כלפי בורא עולם, שאולי כך 

 ד חזרה את המשפחה.אולי יוכלו לאחו ,דרישותיו מהם
 

ולא הייתה כאן חוצפה מתוך רשעות כמו מקודם  והיות
מתאוננים, לכן האש הטמונה לא יצאה ושרפה אצל ה

לאחר רק אותם אלא קיבלו עונש אחר, ולא מיד אלא 
 תהליך.

 

 המשך – אף ה' בהםויחר 
 

בורא  למהיש לשאול אם הסיבות שהזכרנו נכונים,  והנה
עיני "?? ולמה בויחר אף ה' בהםעולם כעס עליהם עד כדי "

 משה רע??? 
 

שהכעס היה, כי בורא עולם טוען נגדם, הרי במשך  ויתכן
כמעט שנה שהייתם בהר סיני לא פתחתם פה בעניין, מה 

 קרה בדיוק עכשיו??? 
 

כתינוק  הבעיות התחילו בגלל שברחתם מסיניכל  אלא
והמשך  והרסתם והפסדתם את הרצף של הגנת ה'הבורח, 

וגם וכפי שהתבאר קודם, קדושת סיני לנסיעתכם במדבר 
ראיתם את ההשפעה השלילית והעונש של הירידה  כבר

 ובדווקאברוחניות, שגרמה לאנשים להתחצף ברשעות 
 אז למה לא לקחתם מוסר???את בורא עולם,  להרגיז

 

לא הבנתם שכל הרעיונות והסיפורים שצצים לכם  למה
למרות המילים היפים זה רק עצת היצר להחטיא  ,פתאום
 ??? אתכם?

 

לא בכיתם על הפרידה  שכשהייתם קדושיםכשם  הרי
הבנתם למרות הקושי שיש לכם חיים מהמשפחה, 

שלא  חדשים מלאים תוכן וקדושה שזה ממלא את כולכם,
משאיר חלל בלב, אז אם פתאום אתם מרגישים חלל בלב 
וכאב על המשפחה, ורעיונות על בחירה חופשית, למרות 

 היצר!!  תוצע אלו הםשזה נשמע הגיוני בכל זאת 
 

גם הבריחה מסיני  הצגתם אותה כריצה לארץ  לכם הנה
ישראל ובסוף ראיתם שהיה זה עצת היצר ששיקר עליכם 
שכאלו דבר טוב אתם עושים ופועלים נכון, ובסוף הרס 

  .לכם את הרצף וההגנה
 

לכן כמו שזה שקר אז גם עכשיו הוא משקר עליכם,  אז
כל הבעיות ימחקו, עזבו הכל, תתחזקו ושובו אל ה', וכך 

מוסר???? לכן "ויחר אף ה' ובעיני משה  לקחווהיות ולא 
 רע".

 

, הוא אומר להם עולם נותן להם עוד הזדמנות ובורא
תקבלו בשר כמה שתרצו, אבל בנינו זה לא פותר לכם את 
הבעיה, ומשה שואל אותו ריבונו של עולם בשביל אתה 

דת ברוחניות נותן להם בשר הרי ברור שהם רק רוצים לר
 אז למה לתת להם??? 

 

" כל העולם ככה בנוי היד ה' תקצרעולם עונה לו " ובורא
שאנשים משתמשים בכוח ובמתנות שבורא עולם נתן להם 
ופועלים בזה נגדו, נגד בורא עולם, וכי בגלל זה כוחו של 

 הבורא נחלש???? הרי לך שזה חלק מהבחירה!!!
 

נביאים במחנה  , ששמעו שניהזדמנות נתן להם ועוד
 תגלית מרעישה, הרי זו משה מת ויהושע מכניסשצועקים 

אהרן ומרים  אפילוומדהימה מי לא היה נסער ממנה, 
הייתה אמורה להשתיק את נרעשו מפניה, וידיעה זו 

, ולתת להם סולם לרדת המתאווים ולהסיח את דעתם
  נה.ונשכח מהראשו ואויש נושא חם יותר ב הנהמהעץ, 

 
שהרי בורא עולם כרצונם, לשנות  הצליחו שלא בפרטו

 .מסכים לתת לנו בשר וזה לא יתיר לנו את העריות
 

שומו שמים!!! אפילו על הכל היה להם להזדעזע,  ומעל
שלא יכנס לארץ, משה רבינו בורא עולם מקפיד ומעניש, 

וזה לא עזר הם אחרי הכל מה נענה אנו אזובי הקיר!!!!! 
 אכלו בתאווה עצומה בשר.

 

בין שניהם",  "עוד הבשרכשבורא עולם והורג אותם  ואז
ואמר להם איפה הכבוד לאישה שנלחמתם להחזירה??? 
וכי אתם מחליפים בשר עוף כתחליף ופיצוי לאשת חייל 

באישה  פוגעים כל כך אתם בעצמכםאיך שעזבתם?? 
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, יש לכם מושג איך על פי דבריכםמאוד כאובה יא הש
שה נפגעה מכך שהתנחמתם בסטייק בשר יהא

  !!במקומה
 

, אתכםמשחק פשוט רואים אתם מבולבלים, היצר  אתם
חתיכת מ אתם מתנחמיםאיחוד משפחות רצון למ

יל אתכם, פשוט צוחק עליכם ומשפהיצר תבינו סטייק!! 
דרכו של היצר שמרמה אותנו ומראה את חולשתנו  כי כך

"קברות וקובר אותנו בהורג אלא ברבים, ולא עוצר באדום, 
  .התאווה"

רוצה להפיל אותנו בחטאים, הוא היצר הרע לא רק  כי
רוצה לסגור עלינו גם שניכשל בחוקי המדינה כך הוא 

כולת לשקם את עצמו בטוח שהאדם יהיה נעול וסגור בלי י
ולחזור בתשובה, כי גם החברה והקהילה תנדה אותו, כך 
פועל היצר כי אין לו גבולות, והחיוך שלו אליך בעבירות 

 .כזרי שאין כדוגמתוזה חיוך א
  

זו, קיבלתי מוסר על נפש האדם ודרכי היצר, ובעזרת השם נלך בהוראות רבותינו ולא נרמה את עצמינו במצוות  ומדרשה
 ואמן. בלבב שלם אמן רצון הבוראחפצים לעשות מדומות וכדומה, ונזכה לדורות ישרים התאבים ומתאווים  ו

 

 התעלותהדרכי ב – בהעלותך
 

והתלהבות  שמחהמתוך  המזון בברכתהדברים,  לסיום

 מארץ שהוצאתנו ועל"שכתוב שם זאת,  התחדש לי
   !!!לא ????שבת ???תורה ??המשך ", מהמצרים

 

 ועל" כך אחר ", ורקבבשרנו שחתמת בריתך ועל" אלא
 הברית רתשמי כי", וכל כך למה?? אותנו שלימדת תורתך

ראשית חוכמה לתורה וזה כלול מאוד במושג " קודם זה

מטרת  עיקר התורה זה לימוד עם ", וביחדיראת השם
 .ממצרים יציאה

 

וההמשך  "ולא תתורו אחרי עיניכם"בק"ש אומרים  לכן
", דהיינו לשם אני ה' אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים"

 בגשמיות ובריאות  וחיים טובים לשפע זה, והם הברכה
 אכילת שחוננתנו ועל וחסד חן חיים ועלככתוב בהמשך "

 ."עת בכל מזון
 

לפרנסה, אז  לחן, בסיס לחיים, בסיס לתורה, בסיס בסיס להכל, הבסיס זה והעיניים, הברית צדיקים, שמירת בהצלחה
 הנה לכם סגולה לכל משאלות הלב ולחיים טובים ארוכים ושמחה ושלום אמן ואמן.

 

 אשר על פני האדמה משה ענו מכל האדםוהאיש 
 

שמשה רבינו היה ענו מכל האדם אבל לא בספרי  כתוב
חשבתי לבאר את העניין על פי דברי החפץ מהמלאכים, 

את דרגתו הגבוהה שרק הוא עלה  חיים שמשה הכיר
יש לשמים ולא שאר בני האדם, ודווקא בגלל זה הוא הרג

מחויבות עצומה להצדיק את דרגתו, ותמיד הרגיש שאדם 
משקיע יותר ומצליח עוד יותר היה הגבוהה  בדרגתור אח

 למאות את חובתו.
 

זה נראה להוסיף, שכל זה רק כלפי בני האדם ולא  ולפי
אבל כלפי המלאכים הוא הרגיש גאווה כלפי המלאכים, 
סיונות ואילו הם מלאכים בלי ניסיונות, יגדולה, כי לו יש נ

שלא השלים ולכן דרגת יהודי העובד את בורא עולם אפילו 
את חובתו בעולמו, ואפילו שבדרגתו יכול היה להתעלות 

 כים.יותר, בכל זאת קדושתו ודרגתו מעל למלא
 

מכל  והענימשה רבינו מדגישה לנו את זאת, שגם  והתורה
ל תגאה על המלאכים, כי בגאווה זו אדם יכומהאדם היה 

בר לקבל סיפוק ודחיפה לעלות עוד ולהתעלות יותר ולהתג

כי הוא רואה את עצמו מטפס מעל  על יצרו הרע,
 !!!למלאכים

 

של משה רבינו למלאכים, שהנה  בתשובהזה מוכח  והסבר
אמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה כתוב  שבת פח'בגמרא 

משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: ריבונו של 
 ,עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא

אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים 
וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה 

  ??לבשר ודם
 

אמר להן: תשובה!  םחזיר להתלו הקב"ה למשה:  אמר
קנאה יש ביניכם, יצר  "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב"

ה' אדנינו מיד הודו לו לקב"ה שנאמר: " ?הרע יש ביניכם?
, כי הקדושה הגדולה ביותר זה "מה אדיר שמך בכל הארץ

מתוך החיים הגשמיים שבן אדם מתעלה למרות כל 
הניסיונות, כי זה עבודת ה' העוצמתית ביותר הרבה מעל 

 לאכים.קדושת המ
 

יו לשאוף להרבה יותר ולא לתת נכון שמדרכי הענווה עלבעבודת השם, וסיפוק שכל אדם חייב להרגיש טוב  ,ללמדנו
לשמוח ולהרגיש גם סיפוק ושמחה, א לזלזל במאמציו אלא עליו למנוחה לעצמו, אבל בכל זאת בכדי להתקדם עוד עליו 

 הגבורה שלנו היא עצומה מעל לכוחות המלאכים.ן חובה עלינו לדעת שואכ
 

 הלכה למעשהנווה ע
 

שיחות הגה"צ רבי שלמה זלמן  - נועם שיחבעלון  איתיר
היה פעם ראש ש ,פרידמן שליט"א אב"ד סאנטוב לייקווד

כ"ק מרן ישיבה אחד שהגיע להשתתף בשולחנו הטהור של 
, והשתומם מאוד לראות את האדמו"ר מגור שליט"א

המחזה הנפלא שאלפי חסידים עומדים צפופים בעת 
השולחן, אחד ליד השני, ומביטים ביראת הכבוד על הרבי 

 מחזה נורא הוד.  –

ניגש ראש ישיבה זה אל הרבי שליט"א הטיש  לאחר
ושאלו: האם שייך דבר כזה, שאלפי חסידים מסתכלים 

  ???ייתכןה ??גאווהעליכם ולא באים לידי 
 

הם לו הרבי מיניה וביה: הם לא מסתכלים עלי,  השיב
 מסתכלים על הגערער רבי...

 

ר מגור, כך "כי הם מעריצים את האדמושתשובת הרבי הייתה שאדרבא כמה שהערצת הקהל אליו גדולה יותר  ,וייתכן
ם את חובתו כפי שמצפילא מילא הוא קולט יותר ויותר את גודל חובתו בעבודת השם, ואדרבא יראה אוחזת אותו שחלילה 

 .זקות להתאמץ עוד יותר בעבודת ה'תחה, ולכן הוא לא מתמלא בגאווה אלא בממנו
 




