
 ד"סב

 תךעלפתיחה לפרשת בה

וכעת בפתח פרשתנו , חנו בני ישראל במדבר סיניסיון בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים ב' אב

החודש . ה עתה נבנהלמרגלות הר סיני ועסוקים במצוות הקשורות למשכן שז נמצאיםהם עדיין 

ראל לעזוב את הר עתידים ישבאייר ' כב ,ובעוד מספר שבועות, הוא חודש ניסן של השנה השנייה

 . סיני לאחר ששהו בו כמעט שנה

ההליכה . ארץ ישראלעם ישראל מתכונן להמשיך בדרכו ל, ניית המשכן וסידור העם סביבולאחר ב

היא מחנכת  -אלא יש בה מטרה , שמטרתו להביא את האומה לארצהאינה רק אמצעי במדבר 

תקופה של  ופת המדבר היאתק. ולהתחזק מהם, אותנו להתמודד עם מצבים שאינם פשוטים

מצבים שבהם הכל אותנו רק ב מדריכהאינה ' ה תורת. יטחוןהתחשלות והתחזקות באמונה וב

 . עליות ומורדות, סיבוכים ונפילות שיש בהם יםמצבאלא גם ב, הולך בקלות

 :חוזר ומדגיש נקודה זוהיה ( 49' עמ)חומש במדבר יו לבשיחות ה קוק"הרצי

מדריך את ' דבר ה. ביציבותם ובתנודתם, יף את כל מצבי החייםמק, יוצר האדם' דבר ה"

' חומש במדבר הוא החלק המיוחד של דבר ה... האדם ומחנך אותו גם בבית וגם בדרך

 ".עם כל סיבוכיו וסכנותיו, ו בדרךהמופיע אלינ

להתמודד בהצלחה  רק כך ניתן. 'הקשבה לדבר המתוך , תורההיציאה לדרך צריכה להיות מתוך 

אה לדרך היצי לפני הפסוקים המתארים את, משום כך. ם שהדרך מזמנתכל הסיבוכים והקשיי עם

' עמ שם)בשיחותיו  ה קוק"הרציוכך כותב . מסמלת את אור התורהמובא הציווי על המנורה ה

08 :) 

אין ... לאור המנורה שהיא עדות שהשכינה שורה בישראל? לאור מה אנו יוצאים לדרך"

לאור , לאור התורה, לאור המקדש, אלא לאור המשכן, ליכה בדרךאפשרות אחרת של ה

 ".  הקדושה שמחיה אותנו

 

 למורה מבט

לפי התכנית פער בין המצב הרצוי  קייםמציין כי ( א, במדבר ח)בפתיחה לפרשתנו  ר הירש"הרש

. עבודה מאומצת של שנים רבות השורוכדי לגשר על הפער הזה ד, המצב בשטחלבין  קיתהאל

, המצוותקיום במשכן והשראת שכינה )עם המעבר בין הרצוי  בהעלתך מפגישה אותנופרשת 

 . (שמוזכרים בהמשך הפרשה) לבין סיבוכי הדרך( הפרשהבתחילת המוזכרים 

 :לשונווב. ן הפוכות"אותיות נוי ורמוזה על ידי שתפרשה ה זה באה בהמשךפער הדגשת 

ומביא אותנו אל תוך מחנה  'מעביר קו'הרי הכתוב , ה של פרק י"ד ול"בפסוקים ל, כאן"

 ."מעתה נכיר את הצורך בהתפתחות העם לקראת המטרה הנעלה המוצבת לו. העם

 

 לתלמיד מבט

ראשונות שנעשות עם הפעולות הבפרשתנו מתוארות ו, עסקנו בחנוכת המשכןבפרשה הקודמת 

 .הקמת המשכן והשראת השכינה במחנה



 עם השמחהאותם ש יפגונ, מצרים ועד עתהיציאת נסכם עם התלמידים את תקופת המדבר מ

ובכך מתקרבת האומה , ישראל הולכת ומתקרבת ארץל הכניסהה במחנה ישראל ביודעם שששרר

 !'בארץ ה' להיות עם ה ,היעודל

         

 

 
 'פרק ח

 :עיקריים נושאים שהושל בפרקנו

 (ד-פסוקים א) העלאת הנרות במנורה .א

 (בכ-פסוקים ה) טהרת הלויים והנפתם .ב

 (וכ-פסוקים כג) א צבא באוהל מועדהלויים בבואם לצב  גיל  .ג

 

 (ד-פסוקים א) מנורהעלאת הנרות בה

 

 ציוויה .א

ר " :ב-א בפסוקים נאמר אֹמר ֶאל 'הַוְיַדב ֵּ ֵּ ה ל  ֶ ר ֶאל .מֹש  ב ֵּ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ד ַ ָליו ב ְ ָ אֵּ רֹת  ַאֲהרֹן ְוָאַמְרת  ַהנ ֵּ

נֹוָרה ָיִאירו  ש ִ  ֶאל י ַהמ ְ נֵּ ְ רֹותמו ל פ   "ְבַעת ַהנ ֵּ

 

 נוספים יםיציוו שבעה עם יחד ,(א"ע ס גיטין ראה) בניסן 'בא נאמר המנורה הדלקת על הציווי

  .יוםה אותוב שנאמרו

 תקבהדל עוסקת זו היפרשו ,ניסןב 'בא שהתחילה הנשיאים בחנוכת עסקה הקודמת הפרשיה

  .(בחזקוני כמבואר) היום אותו של המנורה

 בספר כבר מופיע המנורה הדלקת על הציווי הרי ,כאן זו פרשיה נשנית מדוע :לשאול ראוי ועדיין

  ?(כה-כד ,מ ;מ-לא ,כה שמות) המשכן כלי עבודות על הציווי במסגרת שמות

 :י"רשעונה  שאלה זו על

 ,כת הנשיאיםולפי שכשראה אהרן חנ ?נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאיםלמה "

 :אמר לו הקדוש ברוך הוא .לא הוא ולא שבטו, כהושלא היה עמהם בחנ, חלשה דעתו

 ."שאתה מדליק ומטיב את הנרות, שלך גדולה משלהם, חייך

שהיתה בליבו הטהור של  והתשוקהההתרגשות עוצמת ים לנו לחוש מעט את נותנ י אלה"דברי רש

הבאת  מצטער על שלא זכה להיות שותף במצוות', שליבו מלא באהבת ה, אהרן. הכהן אהרן

 . ות לחנוכת המזבחהקרבנ

גם בצער בני שבטו על שלא רגיש ומ" אוהב את הבריות" אהרן, צערו של אהרן אינו רק צער אישי

 . ביום השראת השכינה בישראל' קרבן לה תבזכו להיות שותפים בהקר

. לפייסו בא, לב אדםהיודע מחשבות ' הו, "חלשה דעתו"ו בליבותלונן בפיו אלא הצטער אהרן לא ה

 ? כיצד



ציווי עליהם שהקרבנות הנשיאים לעומת , לדורות הדלקת המנורה את תפקידתן לאהרן ה נ"קבה

אבל במעשיך אתה  ,לאהרן' אמר ה, אמנם  אינך תורם מכספך לחנוכת המשכן. היה חד פעמי

 ".שלך גדולה משלהם"במשכן ו' תורם למען כבוד ה

 

 למורה מבט

במדבר ) ן"הרמבת ניתן להעלות את קושיו ,או כאתגר למתקדמים ,במידה ורמת הכיתה מתאימה

 :(ב, ח

ולא נחמו בקטורת בקר וערב ששבחו בו , ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות"

ובעבודת , ובמנחת חביתין, ובכל הקרבנות, (י ,דברים לג)' ישימו קטורה באפך'הכתוב 

עומד בהיכלו ' ושהוא קדוש ה, ונכנס לפני ולפנים, יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו

 . ינוקושבטו כלו משרתי אל, לשרתו ולברך בשמו

שהקריב בימים ההם , והלא קרבנו גדול משל נשיאים, מה טעם לחלישות הדעת הזו :ועוד

וחלשה דעתו על , ואם תאמר שהיו חובה ונצטוה בהם ?לואיםיקרבנות הרבה כל ימי המ

נחמו בה חובה ונצטוה גם הדלקת הנרות ש, כת המזבחושלא הקריב נדבה כמוהם לחנ

 ."עליה

 

 לתלמיד מבט

רבנות הנשיאים אנו לומדים על בהבאת ק ףשות הו של אהרן על כך ששבט לוי לא הימתוך צער

 .חנוכת המשכןלהיות שותף ב מעלתו ורצונו הגדול של אהרן

שאותו יבצע אהרן בשמחה , חשוב ביותרמשמח את אהרן בהדלקת המנורה ונותן לו תפקיד ' ה

 . ה מרובהובהתמד

 

י מו ל ֶאל" נֵּ ְ נֹוָרה פ  ְבַעת ָיִאירו   ַהמ ְ רֹות ש ִ  "ַהנ ֵּ

 :י"רשוכפי שביאר  ,הקנה המרכזייש לסדר את המנורה באופן שכל הנרות יאירו לכיוון 

שלושה מזרחיים פונים למול ... אל מול נר אמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה"

 ."שלא יאמרו לאורה הוא צריך? ולמה. שלושה מערביים למול האמצעי... האמצעי

אלא . שהרי אחד מהם הוא הנר האמצעי בעצמו, אין הכוונה לכל שבעת הנרות', שבעת'אף שנאמר 

, ומדוע נצטווה להטות את ראשי הפתילות  לכיוון הקנה המרכזי. הכוונה היא לשאר ששת הנרות

 ?אור לכל מרחב האוהלמדוע שלא יתפשט ה, אדרבה, ולצמצם את אור המנורה למקום אחד

להבדיל בין סתם מנורה שנרותיה עומדים ישר ואינם ציווי זה נועד ש,  י"על שאלה זו משיב רש

 . מנורהה זקוק לאור "שלא יאמרו אנשים שהקב, מופנים כלפי הנר האמצעי למנורה שבמקדש

 : נוכל לקיים דיון בכיתה" שלא יאמרו לאורה הוא צריך"י "בעקבות דברי רש

 ? י"קיד המנורה לאור פירושו של רשמה תפ

 ? האם תפקידה להאיר את המשכן

 ? ה צריך את המנורה"האם הקב

 ?אם כך מדוע כל הנרות פונים פנימה אל הנר האמצעי ולא כלפי חוץ



 :(מצוה צח) ספר החינוךנסביר על פי 

י המקדש להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעינ להיות נר דולק בבית, יתברך' נו הווישצ"

 .'וכו" הבו כשיראהו מורא וענויבלוכל עניין ההגדלה בו כדי שיכניס אדם ... הרואים

לפאר את של המנורה הוא  תפקידה, ה לא זקוק לכך"הקב, ה"קבלו להאיר נתפקיד המנורה אינ

 .בעיני הרואיםבית המקדש 

 הזהבת אה את מנורורמי שובהתאם לזה גם . תחושת כבודבאדם שנכנס לארמון מואר מתמלא 

 . חושת רוממות כלפי המקדשבתה וענוב, תמלא ביראהמואת אורה 

 (: מה, ג) מורה נבוכיםם בספרו "וכך כתב הרמב

[ פועל על הנפש]כי הבית שמדליקים בו הנרות תמיד והוא נסתר בפרוכת יש לו בנפש "

עד שיגיע לאדם , וכבר ידעת הדגשת התורה באמונת גדולת המקדש ויראתו. רגש גדול

 ...."'מקדשי תיראו'ואמר , לות שפלות הרוח והכניעה בעת רִאָיתוהתפע

שולחן : וסימנך, ושיעשיר יצפיןהרוצה שיחכים ידרים ", המנורה היא סמל החכמה, מלבד זאת

, כלומר המנורה משפיעה שפע של חכמה ויראת שמים(. א"בבא בתרא כה ע)" בצפון ומנורה בדרום

' עמ) שמותהרב צבי יהודה בשיחותיו לספר וכך כותב . הוהשולחן משפיע שפע של פרנסה וכלכל

333:) 

: אחרות במילים או, בדרום ומנורה בצפון שולחן: דברים שני מצטרפים הארון אל"

 התורה אור - ואור, לחם: החיים של העיקריים היסודות שני הם אלה. ותרבות כלכלה

 נמשכים הם אלא מהתורה נפרדים והאור הלחם אין אמנם. והחכמה השכל, הקדושה

 והן, כולו ובעולם בישראל ובכלכלה בלחם הן וברכה הצלחה יש התורה מתוך. ממנה

 ...."'יצפין ושיעשיר ידרים שיחכים הרוצה'. שבחברה וברוחניות בתרבות

 

שנחמת , ניתן להעמיק יותר עם הילדים ולהסביר, לאחר שעמדנו על ערכה של המנורה וחשיבותה

היתה דווקא , היות שותף במצוות הבאת הקרבנות לחנוכת המזבחלאהרן על שלא זכה ל' ה

 :שם בהמשך ן"הרמב כדברי, מפני שהדלקה זו נמשכת לדורי דורות, בהדלקת המנורה

אבל ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהיתה בבית שני על "

ראיתי במדרש ... ובלשון הזה. ורצוני לומר על ידי חשמונאי כהן גדול ובני, ידי אהרן ובניו

דבר 'ה למשה "אמר לו הקב', כיון שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו

כה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל ויש חנ, 'אל אהרן ואמרת אליו

ולפיכך  .כת בני חשמונאיווהיא חנ, כה שקרויה על שמםועל ידי בניך נסים ותשועה וחנ

 ".ת המזבחוכסמיך פרשה זו לפרשת חנה

שבה החשמונאים  תקופתפרשיה זו רומזת ל, לדבריו. אהרןלה זכה ש מעלה נוספת מצייןן "הרמב

נס שייזכר , הדלקת נרות חנוכהמצוות בכולו ישראל עם את  תזכולבני בניו של אהרן עתידים 

 .גם כשבית המקדש ייחרב, לדורות עולם
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 :כגון, מדליק את המנורההוא ת הכהן בשעה שמחשבוהילדים על  לדבר עםניתן 

 .'ל הזכות לכבד את בית הו עתמחשב



 . להבנה בלימוד התורהל ישראל שיזכו לאור החכמה ועל כל תפילתו

שליוו את הכהן ברגעים קודש הרגשות עם התלמידים פגיש את יהכהן  הלימוד על מחשבות

 .ליק את המנורההמיוחדים שבהם זכה לשמש בקודש ולהד

 

ַהֲעלְֹתךָ "  "ַהנ ֵּרֹת ֶאת ב ְ

התורה אולם , 'בהדליקך' -ניתן היה להשתמש במילה פשוטה יותר ' בהעלותך'במקום המילה 

 ?מילה זוכך שהתורה בחרה להשתמש דווקא בלומדים מ מה אנו. במילה ייחודיתלהשתמש בחרה 

 :י"רשבכמבואר , מלמדת אותנו על אופן ההדלקה' בהעלותך'המילה 

ולהמתין במתינות הכהן צריך להדליק נר אחר נר  - "עד שתהא השלהבת עולה מעליה" .א

בין נר לנר עד שהשלהבת של הנר שהדליק תגיע לגדלה הראוי ותהיה דולקת מאליה ללא 

כל נר ונר , צריכה להיעשות ביסודיות' עבודת ה .ורק אז יעבור לנר האחר, צורך בסיוע

 .ור לנר הבא עד שתושלם מצוות ההדלקה בנר הנוכחיואין לעב, חשוב בפני עצמו

אבן מדורגת היתה  - "היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומיטיב מכאן שמעלה" .ב

 .מונחת בסמוך למנורה ועליה היה הכהן עומד ומיטיב את הנרות ומדליקם

 

 אהרן דייל ע' קיום דבר ה .ב

ן ַוי ַַעש  " :בפסוק גנאמר    ֵּ יפ ְ  מו ל ֶאל ַאֲהרֹן כ  נֹוָרה נֵּ רֶֹתיהָ  ֶהֱעָלה ַהמ ְ ר נֵּ ֶ ֲאש  ה כ ַ ה ֶאת 'ה ִצו ָ ֶ  "מֹש 

 וותצאת מם יקי שאהרן מלבד העובדהדבר בו חדש תלא מ ,זה נראה מיותרפסוק במבט ראשון 

 . 'ה

  :כתבשם  י"רש

 ."להגיד שבחו של  אהרן שלא שינה"

 : כתב ן"רמבהו

ואף על פי שהמצוה כשרה . ותם כל ימיולומר שהוא היה המדליק א ',ויעש כן אהרן'וטעם "

אבל היה הוא מזדרז במצוה , (כא, שמות כז) 'יעֹרך ֹאתו אהרן ובניו': כמו שנאמר, בבניו

 . "הגדולה הזאת הרומזת לדבר עליון וסוד נשגב

ן "דברי הרמב. הוא חפץ לקיים את המצוה בגופו, אהרן הכהן לא מוותר על הזכות שנפלה בחלקו

 . 'נוכל להנחיל לתלמידינו את השמחה שבקיום דבר ה באמצעותם, מיוחדת להדגשה יםאויר

  :ב'צחק מברדיצרבי לוי יבשם  מובא( פסוק זהעל ) מעינה של תורהבספר 

משקלו מחמת גודל -אדם אחר בעשותו עבודה שכזו היה ודאי מאבד את שווי"

, ן היה בזהשבחו של אהר. ההתלהבות והיה שופך מן השמן ארצה ומשקיע את הפתילות

זהו כח אדיר שכמעט אי . שעל אף גודל ההתלהבות עשה הכל בדייקנות ללא שום שינוי

 . "אפשר להשיגו

חשיבות ההקפדה על , וכאן יש לימוד נוסף', גם מכאן אנו למדים על השמחה שבקיום מצוות ה

' ה מתוך נאמנות מלאה לדברההקפדה על פרטי המצוות . קיום המצוות בצורה מדויקת ושלמה

 .שלמה' מעידה על אהבת ה

 :מציין נקודה נוספת המלמדת על שבחו של אהרן הקדושאור החיים 



כי מה שעשה , להודיע שבחו של אהרן - 'את משה' ה כאשר צוה' גם רמז באומרו..."

על ', ת הואלא לצד עשות מצו' אהרן לא עשאו לצד המעלה והכבוד אשר האמיר אותו ה

 ."(ט, תהלים מ) 'י חפצתיקללעשות רצונך א'דרך אומרו 

הזכות להדליק מידי יום את מנורת הזהב . 'כבוד ה מעןאלא עשה הכל ל ,תגאההאהרן לא כלומר 

של הרוחנית הגבוהה מדובר בתפקיד נכבד המורה על מעלתו , שבמקדש עלולה להביא לידי גאווה

אלא בגלל הזכות , קידשבתפ ההגדולואך אהרן הכהן לא שמח במצוה זו בגלל הכבוד , זוכה בומי ש

 .'שבעשיית דבר ה

' ות המצוום קיהשאיפה ל עםהתלמידים  תפגיש את' ההתפעלות מדרכו של אהרן בקיום מצוות ה

 .ובשמחה יומיומית, בדיוק רב, בזריזות, בענווה

 

 תיאור עשיית המנורה .ג

ה ְוֶזה" :בפסוק דנאמר  ֵּ ֹנָרה ַמֲעש  ה ַהמ ְ ָ ָכה   ַעד ָזָהב ִמְקש  ה ְרָחה  פ ִ  ַעד ְירֵּ ָ ְרֶאה ִהוא ִמְקש  ַ מ  ר כ ַ ֶ  ֲאש 

ה ֶאת 'ה ֶהְרָאה ֶ ן ֹמש  ֵּ ה כ  ָ ֹנָרה ֶאת ָעש    "ַהמ ְ

כבר בהרחבה המנורה מובא  מעשה. פסוק זה מדבר על מעשה המנורה ולא על ציווי ההדלקה

 ?כאן שוב את עשיית המנורהמתארת מדוע התורה  .פרק כה בחומש שמות

 ."הזכיר שלא נראה כמוה -מנורה וזה מעשה ה": האבן עזראכתב 

  .שבח את המנורה שנעשתה ביופי והדרחוזרת ומתארת את מעשה המצוה כדי להתורה 

חלקים קטנים המחוברים על ידי )מעצימה את חוזקה אחת העובדה שהמנורה עשויה מקשה 

 :הספורנווכדברי , הדבר רומז לתכליתה, מלבד זאת. (הלחמה עשויים להתפרק בקלות

וזה התכלית בעצמו המכוון בהדלקת הנרות אל מול פני  - עשה המנורה מקשהוזה מ"

להורות האחדות המכוון  ,הוא בעצמו מכוון בענין חיוב היות המנורה מקשה ,המנורה

 ".לתכלית אחד בעצמו

ועשיית המנורה בצורת , כלומר הדלקת הנרות והפנייתם אל הקנה המרכזי של המנורה מחד

על התורה  משנה שכירכמבואר בספר , האומה אחדותתיהן ללמד על  מכוונות ש מקשה מאידך

 (:פרשת בהעלותך)של הרב ישכר שלמה טייכטל 

בא לאחד ולקשר כל חלקי עם  ההמנורה הן עשייתו והן הדלקתו הי תוהרי דכל ענין מצו"

נתונה  ומצוה זו. כל מעשה המנורה הזה הי, ם לאחד כאיש אחד ובלב אחדישראל להיות

 ."ובזה מבטיח לקיום השלום בין ישראל, מתוקן ומוכן לזה ההכהן שגם תכונתו הילאהרן 

ולא לחינם נתנה מצוות הטבת הנרות , אחדות ישראל רמוזה במעשה המנורה מקשה אחת

בהיותו אוהב שלום ורודף , שהיה סמל האחדות והשלום בישראל, והדלקתן דווקא לאהרן הכהן

 .שלום

ְרֶאה" ַ מ  ר כ ַ ֶ ה ֶאת 'ה הֶהְראָ  ֲאש  ֶ ן ֹמש  ֵּ ה כ  ָ ֹנָרה ֶאת ָעש   "ַהמ ְ

 : (בשם הספרי) ן"הרמבוכדברי ', נעצים את ההקשבה והדיוק בדבר ה גם כאן

 ."כן עשה, ה"שכשם שאמר לו הקב, להודיע שבחו של משה"

 



 (כב-פסוקים ה) טהרת הלויים והנפתם

 הקודש לעבודת ולהכשירם הלויים את לקדש הציווי .א

 ,ציווי זה. את משה לקדש את הלויים ולהכינם לעבודת הקודש במשכן' מצווה הט "י-'הבפסוקים 

 ממצרים שראליי שנה השנייה לצאת בנשל הניסן ב' אב ,נאמר ביום חנוכת המשכן ,כמו קודמו

 .(א"גיטין ס ע)

ונזכיר נקודות  ,מרומםכה חשוב וזכותם של בני לוי שזכו לתפקיד דבר על נ הלימוד פסוקים אלב

 :שלמדנו בחומש ומייחדות את שבט לוי נוספות

אך את "(: מט, א במדבר) י"רשוכתב , העם שארבני לוי לא נמנו עם , במפקד שבראש החומש. א

 ".כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו - מטה לוי לא תפקד

נה לתפקידי הכהו הבכורות ולמנות במקומםה להחליף ציו' שהלמדנו ( יג-פסוקים יא)בפרק ג . ב

וכך  .היתה כי לא חטאו בחטא העגללכך שהסיבה  ,מוסיף( יב, במדבר ג)י "רשו, לויאת בני שבט 

ם שלא עבדו עבודת אלילים יוהלוי, לפי שהיתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו": כתב

 ".נבחרו תחתיהם

 :על מעלתם של בני שבט לוי אנו לומדים במקומות נוספים

וכדברי , כי אפילו פרעה הכיר במעלתם, לעבוד בעבודת הפרך במצרים שונדרלא בני שבט לוי  .א

  :ן"הרמב

 שהיו לוי שבט פרעה להם הניח ולכן, תורתם מורי חכמים להם להיות עם בכל ומנהג"

 ."'ה מאת סיבה והכל, וזקניהם חכמיהם

במדרש  ל"כדברי חז, במצרים בודה זרהעל שמירת המצוות ולא עבדו עהקפידו בני שבט לוי  .ב

 :(ו, ג רבה במדבר)

 לוי של שבטו, במצרים כוכבים עבודת עובדי ישראל שהיו פי על שאף, לוי של שבטו זה"

 ".עצמן ומלין הוא ברוך עובדין להקדוש היו

 :(ג, א רהזבודה ע הלכות) ם"הרמבוכדברי 

 חוץ כמותן כוכבים ולעבוד מעשיהן ללמוד וחזרו במצרים לישראל הימים שארכו עד"

 ...."במצות שעמד לוי טמשב

 עבדו לא ולוים"(: ה ,ט בהעלתך ספרי)במדרש כמצוין , בני שבט לוי לא נכשלו בחטא העגל. ג

  ."כוכבים עבודת לוי שבט עבד לא ומעולם" :הנזכר ם"וברמב, "זרה עבודה

 : (יב, טו רבהבמדבר ) במדרש כמובא, סיונותיעמדו בכל הנבני שבט לוי . ד

 אשר' :שנאמר ,בנסיונן ועמדו אותן נסה ,צדיקים שכולם הוא ברוך הקדוש שראה וכיון"

  ".'הלוים לי והיו' אמר מיד ',במסה נסיתו

  :(א"יומא כו ע)בגמרא  ראובכמ, היו מורי הדור ומלמדיובני שבט לוי  .ה

 הוראה שמורה כםח מידתל מצוי לא) מרבנן דמורי צורבא משכחת לא :רבא אמר"

 ."'לישראל ותורתך ליעקב משפטיך יורו' :דכתיב ,לוי משבט דאתי אלא( בישראל

 :שכתב (ג, א רהזבודה ע הלכות) ם"ברמב ומובא

 וצוה. אברהם תומצו ולשמור השם דרך ללמד ,בישיבה והושיבו ראש ומינהו לוי והבדיל"

 ."מודיהל תשכח שלא כדי ממונה אחר ממונה לוי מבני יפסיקו שלא בניו את



 מבט לתלמיד

לתפקיד כה בני שבט לוי זכו  פגיש את הילדים עם ערכי הקודש שבזכותםת שבט לוי מעלת הדגשת

 .'נכבד בעבודת ה

 :פסוקיםלימוד הניגש ל ם ומעלתם של בני שבט לויזכותמתוך הרגשת 

 

ֹוךְ  ַהְלִוי ִם ֶאת ַקח" :בפסוק ונאמר  י ִמת  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ  "ֹאָתם ְוִטַהְרת ָ  ִיש ְ

, יםאת הלוי תלקחנצטווה משה רבנו וכעת , חלוקהכל ללא השבטים יחדיו  הלכועד עכשיו 

 :האבן עזראוכך כתב , ולטהרםמשאר העם להפריד אותם 

 ".וכן כל השבטים קודם שיסעו ,כי מעורבים היו -י ישראל קח את הלוים מתוך בנ"

לקרוא להם ולבשר אלא  ,כמובן הציווי איננו לקחת את הלויים בידיים ולהפרישם משאר העם

 :י"ברש מבוארכ ,על תפקידם החדשלהם 

 ".אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום ,קחם בדברים - קח את הלוים"  

מכאן  .על בחירתם לתפקיד ומדגיש בפניהם את חשיבות התפקיד םילויה את משבח נורב משה

מדובר . לקרב את ישראל לאביהם שבשמים ולכפר על עוונותיהם', ואילך הם יזכו לעבוד בבית ה

ומבין כל השבטים נבחר שבט לוי לתפקיד , קיד שדורש אחריות רבה ומדרגה רוחנית מתאימהבתפ

 .הנכבד

 ,יםלוישל קידוש ה ,ואילו פרשה זו ,איירב' התקיים בא( 'המתואר כבר בפרק א)סידור השבטים 

 אור החייםכתב וכך  ,מטרת ההבדלה היתה תוספת טהרהכאמור . ניסןב' בא, לכן קודםנאמרה 

  :הקדוש

 בטהרתם הצורך לצד לויה מחנה להם ולעשות מישראל שיבדילם לומר שנתכוין ונראה"

 ".ישראל מבני יותר

כיבוס , תגלחת, הזאת מי חטאת: הכנות רבותרש וד שבעה ימיםמשך נ יםלוישל התהליך הטהרה 

 ? ךכל מדוע יש צורך בהכנות רבות כ. חטאת ועודקרבן  ,קרבן עולה, טבילה ,דיםבג

 ".'הקרבה זו אינה אלא שיהיו מוכנים לדבר ה": העמק דברבפירושו  יב"הנצ אומר

אחריות מי שמכיר את גודל ה! דבר גדול יאהבמשכן  העבודהו ,שליחים של עם ישראל הכהנים הם

 . מרובה דרושה הכנה באופן המדויק והנכון' דבר הלקיים את כדי מבין ש ,התפקידו

של ליבם נפשם ואך טהרה זו פעלה גם על , טהרת הגוףבתורה עוסקות ב מוזכרותההכנות האמנם 

   :(טו פסוק) דברק העמפירושו ב ב"הנצי כפי שכותב, לזיכוך הלב והמידות םתוועוררה אבני לוי 

 הכשם שהיא מגביה כי מעלת עבודת הקודש ,חזר להזהיר על הטהרה -וטהרת אותם "

 ".לול השםיגאות וח דייל זהר שלא תוסיף מכשול עיכך יש לה', לב האדם בדרכי ה

ועל כן נדרשת טהרה שתשמור שלא יגבה , עבודת המקדש מרוממת את קומתו הרוחנית של האדם

 .ליבו ויכשל בגאווה

ים לויכדי שנדע אנו וידעו הביצוע התפקיד וגם שם שההכנות לתפקיד הלויים נצרכות גם ל, נדגיש

 :שכתב האברבנאלוכדברי , האחריות המוטלת עליהם הלודג עצמם מה



 אותם מקריב שהוא כיון יהםלאלק יהיו קדושים מעתה כי להודיעם ,לטהרם אותם ציוה"

 כל כי ,מהעם יותר וטהרה בקדושה שיהיו זה בעבור וראוי ,יחנו למשכן וסביב לעבודתו

 ...".ממנו הרחוק מן נכבד יותר הוא הלב אל הקרוב אבר

שבט לוי נדרש . להיות מודעים לגודלהו אחריותלשאת ב צריךכדי להיות ראויים לתפקיד הגדול 

 ".קרוב אל הלב"כי הוא , לשמור על קדושתו וטהרתו יותר מן האחרים

 :פעולות של טהרה מספרהכנת הלויים כללה 

את" - הזאת מי חטאת .3 י ַחטָּ יֶהם מֵּ ה ֲעלֵּ עי ההזאה נעשית בימים שלישי ושבי .(פסוק ז) "ַהזֵּ

 .(טי ,טיבמדבר )כמבואר במצוות פרה אדומה 

םְוֶהֱעב  " - תגלחת .2 רָּ ל ְבשָּ ים צריכים לגלח את כל שערות גופם לויה. (פסוק ז) "ירּו ַתַער ַעל כָּ

 : י"ברשכמבואר , בדומה למצורע כולל שערות הראש והזקן, (תער)בסכין 

 והמצורע 'מתים זבחי' קרויה והיא ,זרה עבודה שעבדו הבכורות על כפרה שניתנו לפי"

 ."כמצורעים תגלחת הזקיקם, 'מת' קרוי

  :(ד"מ, ד"פי נגעים) המשנה כדברי ,זו מצווים רק בשלושה מקריםכוללת  תגלחת על

 או רבתע שלא שגילחו ןוכול. םוהלויי עוהמצור ירהנז - המצו ןותגלחת יןמגלח השלוש"

 ".םכלו עשו אל, תשערו ישת ששיירו

ראשו פאות לגלח את  לאדםבאופן רגיל אסור ש מכיוון, גזירת הכתוב מיוחדתבמדובר 

רק  שנצטווינו בו' הוראת שעה'בציווי חד פעמי של מדובר  לגבי הלוייםו. בתער נווזק

 : שכתב( ד"מ, ד"יפ נגעים למשנה בפירושו) ם"רמבב מצויןכ ,בתקופת המדבר

 ."ואינה נוהגת לדורותולא היתה תגלחת זו אלא במדבר בלבד "

ומהווה חלק מתהליך  התבטלות דיילים לוימביאה את הם וטהרתם ילויתגלחת ה

 : (ז, במדבר ח) ר הירש"הרש דבריכ, כניסתם לתפקיד

 ."ת הכללוחובה עליהם להכניס את כל ישותם לשירו, עליהם לחדול מלהיות רק לעצמם"

 .תהליך הטהרה של בני ישראל לפני מתן תורהכניסת הלויים לתפקיד מזכיר את תהליך 

 נדרשו ישראל להתכונן לקראת מעמד הר סיני( בלהשלושת ימי ההג)במשך שלושה ימים 

כיבוס בגדים וסימון גבול סביב המחנה כדי שלא יבואו לידי , פרישה מטומאהעל ידי 

, נשגבה מעמדההיטהרות והתנקות לקראת ל םמעשים אלה הביאו את הע .נגיעה בהר

 .ומעין זה אנו פוגשים גם כאן אצל הלויים

שמכאן ואילך ההופעה החיצונית  הלויים ומלמדםמעשה התגלחת פועל על נפשם של 

דורשת ' העבודה בבית ה .שלהם וכל מה שנוגע לאישיותם הפרטית איננו עומד במרכז

 .וכדי לקנות את תכונת ההתמסרות דרושה ענווה והתבטלות, התמסרות למען הכלל

רּו" - כיבוס בגדים וטבילה .3 ֶטהָּ יֶהם ְוה  ְגדֵּ ְבסּו ב   ְוִיְדּכּון" :ונתןי םתרגובכמבואר . "ְוכ 

ִעין ַאְרּבְ  ארבעיםשל  טבילה במקוהכלומר טהרתם צריכה להיות על ידי  ,"ְדַמָיא ָסִווין ּבְ

 ".אין הזאה בלא טבילה"(: ב"ע יבמות מו) ל"חזאמרו וכבר . סאה

ֶמן ּו" - חטאתקרבן קרבן עולה ו .9 ה ַבשָּ תֹו ֹסֶלת ְבלּולָּ ְנחָּ ר ּומ  קָּ ְקחּו ַפר ֶבן בָּ נ  ְולָּ ר ַפר שֵּ קָּ י ֶבן בָּ

את ַקח ְלַחטָּ  .(פסוק ח) "ת 

יש בהם גם משום כפרה , בנוסף לעיקר עניינם שבאו לשם חינוך הלויים, החטאת והעולה

הפר לעולה ניתן כקרבן . שנכשלו בו הבכורות לפני שהחליפו אותם הלויים על חטא העגל



לחטאת ניתן כדוגמת חטאת  והפר, (כד, ראה במדבר טו)ציבור שמביאים על שגגת הקהל 

ודינה שאינה נאכלת אלא נשרפת מחוץ למחנה , ציבור הבאה לכפר על שגגת עבודה זרה

 (.י לפסוק ח"ראה רש)

ד " - שראליי קירוב הלויים לאוהל מועד ומסביבם בנ .5 ְפנֵּי ֹאֶהל מֹועֵּ ם ל  י  ְקַרְבתָּ ֶאת ַהְלו  ְוה 

ְשרָּ  ל ֲעַדת ְבנֵּי י  ְקַהְלתָּ ֶאת כָּ לְוה   (.פסוק ט) "אֵּ

מגוריהם  עתידיםובהמשך  ,ויים מופרשים מכל העם על מנת להיות משרתי אוהל מועדהל

מצווים כולם ועל כן , ם לשליחותםיויעם ישראל ממנה את הל. למשכןמסביב  להיקבע

 .השתתף במעמדלהתאסף מסביב ול

ל אֶ " - על ראש הלויים שראליי סמיכת ידי בנ .6 אֵּ ְשרָּ ְמכּו ְבנֵּי י  םת ְידֵּ ְוסָּ י  פסוק ) "יֶהם ַעל ַהְלו 

מדובר . הלוייםראשי ידיהם על את סומכים ו ,ליד אוהל מועדמתאספים ישראל בני . (י

 .לזכות במצוה ושמחים ,בית ישראל שותפים בסמיכת הלויים כל ,במיוחד מעמד מרגשב

ב "הנצי ולפי, הבכורות הם אלה שסמכו את ידיהם על הלוייםהחזקוני  לפי, למעשה

  .שהיו שליחי העם, סמיכת הידיים נעשתה על ידי גדולי ישראל

סומכים את ישראל ו, ישראל כלם הם שליחים של ילוילהראות שה נועדהסמיכה  מעמד

  :ר הירש"הרשוכדברי , ושמחים בבחירתםבאהבה  ידיהם עליהם

 רצונה. כל המעשים שייעשו כאן בלויים ייעשו בשם האומה: בסמיכה זו מבטאת האומה"

  ".הלויים יהיו באי כוחה כלפי המקדשש

 :יב"הנצ  דבריוכ ,להגיע למעמד יםרזדזמים שמחים בתפקידם ויוגם הל כמובן

ִהַלת מצווים לעמוד הכן על ְק  ...נקרבים ומוכנים לפני שיקהלו ישראל םישיהיו הלוי"

 ".ישראל

זאת הם  אך יחד עם, מודעים לאחריות הגדולה שמונחת כעת על כתפיהםבני שבט לוי 

לבנות את הקומה הרוחנית של האומה ולחבר , מכירים בזכות האדירה שנפלה בחלקם

 .את ישראל לאביהם שבשמים

ושמחת העם בבחירתם באה לידי ביטוי גם בקיום מצוות הפרשת  בני שבט לוישליחות 

 :שכתב הכלי יקרוכדברי , תדורו לדורי תרומות ומעשרות לכהן וללוי

 והשררה(. ח מדרש תנחומא בהעלותך)שררה  לשם לשמי אותם קח -הלויים  את קח"

, 'לוי שמו קרא על כן כי' ,ומעשרות תרומות מס להם להעלות חייבים ישראל שכל היא

 ".יקר פירוש וזה. במתנות שליווהו

מתנות הכהונה והלויה הן הכרת הטוב שלנו כלפי בני שבט לוי שמקדישים את מרצם 

אנו מלווים את שבט לוי במתנות ומודים לו שוב ושוב . קץ וזמנם למען העם במסירות אין

 . על הקומה הרוחנית החשובה שהוא בונה באומה

ְפנֵּי ה" - אהרן דייל הנפת הלויים ע .7 ה ל  ם ְתנּופָּ י  יף ַאֲהֹרן ֶאת ַהְלו  נ  יּו ' ְוהֵּ ל ְוהָּ אֵּ ְשרָּ ת ְבנֵּי י  אֵּ מֵּ

 .(פסוק יא) "'ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ה

בשעבוד ישראל בשעותיו הקשות ם ע ליוה אתש, אהרן הכהן .ל המעמדש רגע השיא זהו

ניף כל אחד ואחד מן ה ,ין אדם לחברושכין שלום בבמסירות אין קץ דאג להו, מצרים

על ידי דברי עידוד וברכה , ח ושמחה בעשיית תפקידוולו כבאהבה רבה והעניק הלויים 

 (.ד, על פי במדבר רבה יח)



דורשת שזו פעולה . למעלה ולמטה, ה לארבע רוחות השמיםמה והולכהנפה פירושה הר

לגבורה גופנית גדולה  זכה גם, מכוח מדרגתו הרוחנית הגבוהה ,אהרן הכהן. גדולמאמץ 

 : (ט, ויקרא רבה כו) מדרשב כמובא, מאוד

ב אלף "בא וראה אהרן כשהניף את הלויים כ, ח שהוא גיבורובכ ...'"והכהן הגדול מאחיו'"

  ."מוליך ומביא מעלה ומוריד? כיצד היה מניפם, חדהניף ביום א

 :(כ בפסוק) בחיי רבנווכך כתב 

 מעט הקרקע מן ומגביהו הלויים מן ואחד אחד לכל לוקח אהרן שהיה היא הזאת והתנופה"

 שהיו הלויים את שיניף, עצום וכח גדולה בגבורה אהרן נתפרסם ובזה, אותו מניף והיה

 . "נס בדרך זה היה או. לבדו הוא אחד ביום אלף ועשרים שניים

בזכות מדרגתו הרוחנית . הכהן מלמדת על מדרגת קדושתואהרן  הנפת הלויים על ידי

 !ביום אחד לויבני שבט את כל  ניףכדי שיוכל לה, ח גופני גדולוכגם ' הנתן לו  העליונה

ק את אלא ר הלויים ב אלף"כאת כל אהרן לא הניף  ,(העמק דבר לפסוק ו) ב"הנצי ולפי

כפי שנראה  - עשרים וחמש ועד גיל חמישיםמגיל )משכן בלעבוד  שראוייםהלויים 

 :וזו לשונו, (כה בהמשך-ם כדבפסוקי

 ".כאן מדובר בשמונת אלפים שעמדו לעבוד את עבודת המשכן -ים יוקח את הל"

 . שדורש סיוע אלקימדובר במאמץ אדיר ודאי ב ,מכל מקום

ים" - םסמיכת ידי הלויים על ראש הפרי .0 ר  יֶהם ַעל ֹראש ַהפָּ ְסְמכּו ֶאת ְידֵּ ם י  י  ה  ְוַהְלו  ַוֲעשֵּ

ה ַלה ד ֹעלָּ ֶאחָּ את ְוֶאת הָּ ד ַחטָּ ֶאחָּ ם' ֶאת הָּ י  ר ַעל ַהְלו   .(פסוק יב) "ְלַכפֵּ

על ראש הפרים ים בשעה שסומכים את ידיהם לויה תילדים את תחושבפני הנתאר 

 לעהם ליסלח ש, ואחד כל אחדולה לגדמתוך אהבה ו םבילמעומק ' הלומתפללים 

 .עוונותיהם

 

 ישראל את לשרתשנפלה בחלקם  הזכות על שמחו הלויים ,וחדיםאמ היו והלויים שראליי בנ

. 'ה בביתהנאמנים  םהשליחיבכך שהלויים נבחרו להיות  שמחו וישראל', ה עם שליחי ולהיות

 .ישראל כלנחשבת כעבודת  במשכן םיויעבודת הל

יּו" :(דפסוק יב)נאמר , דרוחניות כאחהות והמעשיהכנות בתום ה י ְוהָּ ם ל  י  יים נכנסים הלו". ַהְלו 

 .לתפקידם להיות לגיונו של מלך

 

י" :בפסוק טונאמר  ן ְוַאֲחרֵּ ם ָיֹבאו   כֵּ ד ֹאֶהל ֶאת ַלֲעֹבד ַהְלִוי ִ י ...מֹועֵּ ה ְנֻתִנים ְנֻתִנים כ ִ ָ מ    "ִלי הֵּ

 :י"רש אומר ? ת הלוייםעבודמה כוללת 

 ."נתונים למשא נתונים לשיר - נתנים נתנים"

שתי עבודות חשובות ששייכות אל הקודש והמקדש ודורשות מוכנות ת ומוטל הלויים כלומר על

 .נותקרבה תקרבה תבשע הרישו, למקום עבודת נשיאת המשכן ממקום: רוחנית גבוהה



 

ָנה" :בפסוק יטנאמר  ם ֶאת ָוֶאת ְ ֹוךְ  ו ְלָבָניו ְלַאֲהרֹן ְנֻתִנים ַהְלִוי ִ י ִמת  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ י ֲעֹבַדת ֶאת ַלֲעֹבד ִיש ְ נֵּ  ב ְ

ל ָראֵּ ֹאֶהל ִיש ְ ד ב ְ ר מֹועֵּ ֵּ י ַעל ו ְלַכפ  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ י ִיְהֶיה ְולֹא ִיש ְ ְבנֵּ ל ב ִ ָראֵּ ת ֶנֶגף ִיש ְ ֶ ֶגש  י ב ְ נֵּ ל ב ְ ָראֵּ  ֶאל ִיש ְ

ֶֹדש     "ַהק 

מי שאינו ' לבית השלא ייכנס  - מריםוש: יהמוטלות על בני שבט לו שתי עבודות נוספות קיימות

 (.כו-יז, ט 'א הימים דבריראה )המקדש  פותחי וסוגרי דלתות - שועריםו ,(פסוק יט) טהור

 :(ב ,גהלכות כלי המקדש ) ם"רמבב ביתר הרחבה מופיעים הדברים

עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש "

' ושרת בשם ה' :שנאמר ,דלתותיו ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יוםולהגיף 

ומתי אומר  .זו שירה ,הוי אומר ?'אי זהו שירות שהוא בשם ה .'אלקיו ככל אחיו הלוים

אבל עולות נדבה  ,על כל עולות הציבור החובה ועל שלמי עצרת בעת ניסוך היין? שירה

  ".הבאין בפני עצמן אין אומרין עליהן שירה הנסכיןוכן  ,שמקריבין הציבור לקיץ למזבח

ואת האחריות כאחד ם המעשיים והרוחניים הויים לתפקידיהגדולה של הל םנדגיש את מסירות

ְהֶיה " ,אנשים שאינם טהורים' המוטלת עליהם בשמירה על כך שלא יכנסו לבית ההגדולה  ְוֹלא י 

ל ֶנֶגף ְבֶגֶשת בְ  אֵּ ְשרָּ ְבנֵּי י  ל ֶאל ַהֹקֶדשנֵּי ב  אֵּ ְשרָּ  ."י 

 : י"רש וכדברי ,'לפני הדגיש גם את חביבות בני ישראל להראוי זה פסוק לימוד ב

שנכפלו  ,בתןילהודיע ח, במקרא זה 'בני ישראל'שה פעמים נאמר יחמ - 'ואתנה וגו"

 ".אזכרותיהן במקרא אחד

יבתם רה להדגיש את חם בחרה התוייע דווקא בפרשה העוסקת בבחירת הלומדו ,ובנוגע לשאלה

 : ם"הרי ידושיחהבשם ( ז"פרשת בהעלתך דרשה לשנת תרל) השפת אמתכתב , ישראל של

 ."...כי חביבין הם ,בעבור זה שראליי לא יחלש דעתן של בנ, םילפי שנבחרו הלוי"

 . בני ישראלשאר אך אין זה מוריד מחביבות  ,ים נבחרו כנציגי בני ישראל לעבודת המשכןיהלו

 

 תלמידמבט ל

 : (יא ,ורבה ט במדבר) ל"חזוכמאמר , ללויים' ים ואת חיבת היואת תפקיד הלהדגשנו עד כה 

 :כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, םיבב הקדוש ברוך הוא את הלוייבה שחיראה ח"

  ."חביבין לפני םיהלוי ההרב

 .ישראל ביתלכל  ה האלקיתחיבהבפסוק יט נדגיש את 

 

 

 במדבר יםהלוי בהקדשת 'ה דבר םקיו .ב

 ללמד על ,והתורה כופלת את לשונה ,'מתואר ביצוע דבר ה (כב-פסוקים כ)הבאים סוקים בפ

 .'דבר התוך נאמנות גדולה ל הייחביבות העש

ה ַוי ַַעש  " :בפסוק כנאמר  ֶ י ֲעַדת ְוָכל ְוַאֲהרֹן מֹש  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ ם ִיש ְ  "ַלְלִוי ִ



 :מבאר י"רש

 ".סמכו את ידיהם אל וישר, ואהרן הניפם משה העמידן"

  :וספורנהולפי 

 ."בוס הבגדים והקרבןיים ולעזרתם עניין הגילוח וכיועשו בשביל הל"

זכות לסייע ה ושמחו על ,ם בכל מה שניתןיללויישראל סייעו ש ,סבירהספורנו נוכל לה לאור דברי

 .םתים במלאכיללו

כל  עמד היו שותפיםבמ. היה תפקיד במעמדשל סמיכת הלויים  החגיגיבמעמד  שתתפיםמהלכל 

 .  אהרן ובני ישראל, משה - עדת בני ישראל

 

כֹל" ר כ ְ ֶ ה ֲאש  ה ֶאת 'ה ִצו ָ ֶ ן ַלְלִוי ִם מֹש  ֵּ ו  עָ  כ  י ָלֶהם ש  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ  "ִיש ְ

 .בנאמנות ובדייקנות' כולם הקפידו למלא אחר ציווי ה

 : הדברים נעשו בזריזותש, מוסיףוהספורנו 

 ."כדי שיהיה רצון קונם נעשה, ישראל לעשות בשבילם זדרזוה -כן עשו להם בני ישראל "

התורה כופלת את לשונה כדי להדגיש את עשיית הדברים לכך שהילדים של  םבינסב את תשומת ל

 : הקדוש החיים אורוכך כתב . הקושי שבדברבשמחה ובזריזות למרות 

 קינואל בית תבעבוד מקומן[ הלויים] שנטלו שהגם, יותר לבכורות טובה להחזיק ובא"

 ...."'ה ציוה אשר ככל עשו

ולמרות  ',היה נציג שזכה לעבוד בבית ה ישראלכל משפחה בוב ,בכורותלהעבודה ניתנה תחילה ב

בלב שלם את  וניומ ,ובכללם הבכורות, בני ישראל ו כלבא, וניתנה ללויים שהעבודה נלקחה מהם

 .לויבני שבט 

 

 דמבט לתלמי

נלקח על אף שש ,של הבכורותשבחם ובמיוחד  ,שראלשבחם של ימפסוקים אלה עולה 

, בשמחהבזריזות ו' וה אותם הבכל זאת עשו ככל אשר צי ,מקומם בעבודת המקדש

 .והודקדקו מאוד בכל פרטי המצ

 

 מבט למורה

כאן נדגיש את הקבלה אך  ,בחירת שבט לויערער על קרח כך שנלמד על  ,בפרשת קרח, בהמשך

בשלב ש זכירולא נ ,"את משה' כאשר צוה ה"נעשה שהכל  ,הברורה ואת ההבנה ,השלימה של כולם

 .על כךיהיה מי שיערער מאוחר יותר 

 

ר" :בפסוק כבנאמר  ֶ ֲאש  ה כ ַ ה ֶאת 'ה ִצו ָ ֶ ם ַעל ֹמש  ן ַהְלִוי ִ ֵּ ו   כ   "ָלֶהם ָעש 

בשמחה ובדיוק  'קיימו את דבר השכולם  ,גם בפסוק זה ישנה כפילות המעידה על שבח העושים

 : י"רשוכדברי  ,רב



 ".שאחד מהם לא עכב ,העושין והנעשה בהן להגיד שבח -כן עשו ' כאשר צוה ה"

 

 

 (כו-פסוקים כג) א צבא באוהל מועדגיל הלויים בבואם לצבֹ 

 

 ויזכ בושיגיע הגיל  יםמחכהשבט לוי  יילד של תםננסה לחוש את ציפיי הפסוקים אלבלימוד 

 .'ה ביתלשרת בו פים בעבודות הקודש והמקדשלהיות שות

 

ר": כו-בפסוקים כג נאמר ה ֶאל 'ה ַוְיַדב ֵּ ֶ אֹמר מֹש  ֵּ ר זֹאת .ל  ֶ ם ֲאש  ן ַלְלִוי ִ ש   ִמב ֶ ִרים ָחמֵּ ָנה ְוֶעש ְ ָ  ש 

ֲעֹבַדת ָצָבא ִלְצֹבא ָיבֹוא ָוַמְעָלה ד ֹאֶהל ב ַ ן .מֹועֵּ ים ו ִמב ֶ ִ ָנה ֲחִמש   ָ ו ב ש  ָבא ָיש   .עֹוד ַיֲעֹבד ְולֹא ָהֲעֹבָדה ִמצ ְ

ת רֵּ ֵּ ֹאֶהל ֶאָחיו ֶאת ְוש  ד ב ְ ֹמר מֹועֵּ ֶמֶרת ִלש ְ ָכה ַיֲעֹבד לֹא ַוֲעֹבָדה ִמש ְ ה כ ָ ֶ ֲעש  ַ ם ת  ְמרָֹתם ַלְלִוי ִ ִמש ְ  "ב ְ

 ? ד במשכןלעבוהלויים בגיל עשרים וחמש מתחילים  רקמדוע 

 . ים דורשת כובד ראש ורצינותיועבודת הל .א

 .אים לנער צעירגדול שאינו מתפיזי מאמץ  בחלק מהעבודות נדרש .ב

 . להיות ראוי לכךצריך  ,דורשת מאמץ רוחני גדולהשותפות בעבודות המשכן  .ג

 

 שלושיםגיל עד וגיל עשרים וחמש מ

, (ג, במדבר ד) שלושיםלעשות מלאכה בגיל  ויים נפקדים ומתחיליםהלשבתחילת החומש למדנו 

 . חמשעשרים וכבר בגיל הלויים מתחילים לעשות מלאכה ש כתובואילו אצלנו 

 :ומתוך כך נתבונן במפרשים ,ולשאול את השאלה רגיש בקושילה נביא את הילדים

 :על שאלה זומשיב  י"רש

 ...."עובד שלשים ובן, שנים חמש ולומד עבודה הלכות ללמוד בא ה"כ מבן"

 :י ומוסיף"מסביר את דברי רש ן"הרמב

 ,ודת אהל מועדשיבא להקהל בנקהלים בעב', יבא לצבוא צבא'יהיה פירוש  ןכם וא"

כדי שילמוד הלכות עבודה בתלמוד  ,שיעמוד עמהם ויראה תמיד עבודתם ביום ובלילה

 ...".ובמעשה

עליהם ויים הגיעו להתבונן וללמוד מה כיצד צעירי הלבפני הילדים ן נוכל לתאר "הרמבלאור דברי 

תלמוד ב ,ביום ובלילה ,בדייקנות ובנאמנותתיעשה  ת הקודשכמלאכדי שלעשות בכל שלב 

 .ובמעשה

לעבודת  ים בני לויראוי שלושיםשאמנם רק בגיל  ,מסבירים ן עזראוהאב ם"הרשב אתלעומת ז

 . בעבודת שמירת המשכן םייהלו ובדע עשרים וחמשמגיל כבר אולם  ,משא

 : כתב ם"הרשב



' ל-ה לפני שנים חמש אשר, משכן משמרת עבודת מצות לפרש בא זו בפרשה ועתה"...

 שאינו ראוי ומעלה' נ ומבן. וכליו משכן לשמירת ומצווה יהי ראוי, למשא ראוי שאינו שנה

 "....שמירה לעבודת מצווה יהא, משא לעבודת

 :כתב והאבן עזרא

 ".האהל לעבודת ועשרים חמש כי מבן שלושים שנה הוא לעבודת משא ומבן"...

 : הםל רשות ת הלוייםעבוד עשרים וחמשמגיל ש ,והוא ,מביא פירוש נוסף ן"הרמב

והם אשר הפקיד  ,שנה ומעלה' ועל דרך הפשט הנמנים ביד משה ואהרן היו מבן ל"...

צוה כי כל אשר ידע בעצמו שבא לכלל  אבל בכאן, אותם איש איש על עבודתו ועל משאו

ת נפשו לעבוד עמהם ולסייעם ועשרים וחמש שנה יהיה כשר לעבודה ויבא בכל או

 ...". עבודה ידועהאבל לא יהיה פקיד נגיד על  ,בעבודה

לכן הקדימו בני לוי להתנדב בחפץ לב ובשמחה גדולה , ויקרה העבודה במקדש היא זכות גדולה

 .לעבוד במקדש כבר בגיל עשרים וחמש על אף שחיובם חל רק מגיל שלושים

ואלו , עשרים וחמש עד שלושים איגילב היותםבראינו שלוש שיטות בנוגע לעיסוק הלויים , לסיכום

 :הם

ובגיל שלושים התחילו לעבוד  יההלכותאת  ודלמבעבודה והלויים התבוננו בחמש שנים אלו  .א

 (.י"רש)באופן ממשי 

ובגיל שלושים החלו לעבוד גם בשאר , שמירת המשכןבחמש שנים אלו עסקו הלויים רק ב. ב

 (.ע"ם וראב"רשב) עבודותיהם

ומגיל , חובה עבורו ואך אין ז, םלחבריו הלויים בעבודתלעזור  הלוי יכול בחמש שנים אלו. ג

 (.ן"רמב) שלושים הרי זו חובה

שיטות נבחר אם להביא גם את ההתלמידים לפי כוחם של ו ,י"את שיטת רש תחילה נביא

 .הפסוקיםלשון ת מלמדכל שיטה נכיצד להראות  חשוב. נוספותה

 

 למורהמבט 

 : מביא את דברי הגמראלפסוק זה רושו יבפ י"רש

 ".הרוא אינו ששוב, שנים בחמש במשנתו יפה סימן ראה לאש לתלמיד מכאן"

אם . שמרגישים חלשים יותר מבחינה לימודיתילדים י אלה עלולים להחליש כוחם של  "דברי רש

באדם שרמת ההבנה שלו מאוד , שמדובר במקרה חריג נסביר, י"התלמידים ישאלו על דברי רש

שנים אלה מגיל עשרים שבו דעתו של אדם שמתחילים למנות חמש , יש מסביריםו .מאוד רדודה

 .בשלה ביותר

 

ן": כו-בפסוקים כהנאמר  ים ו ִמב ֶ ִ ָנה ֲחִמש   ָ ו ב ש  ָבא ָיש  ת .עֹוד ַיֲעֹבד ְולֹא ָהֲעֹבָדה ִמצ ְ רֵּ ֵּ  ֶאָחיו ֶאת ְוש 

ֹאֶהל ד ב ְ ֹמר מֹועֵּ ֶמֶרת ִלש ְ ָכה ַיֲעֹבד לֹא ַוֲעֹבָדה ִמש ְ ה כ ָ ֶ ֲעש  ַ ם ת  ִמש ְ  ַלְלִוי ִ  "ְמרָֹתםב ְ

אולם  ,םלשמור משמרתום ממשיכים לשרת את אחיהם באוהל מועד ייהלו חמישיםגיל  יאחר

כל  פיל? ואיזו עבודה נפסקת חמישיםאיזו עבודה נמשכת לאחר גיל . יםעבודה הם לא עובד

 :נמשכתעבודה איזו אך נחלקו . נפסקתעבודת המשא בכתף ש ,המפרשים ברור



 -וטעינת העגלות  השיר, השמירה -שאר העבודות ו ,שא בכתףנפסקת עבודת המ: י"רששיטת 

 .נמשכות

 .השמירה שלא יכנס זר עבודתונמשכת  ,ת המשא והשירועבוד תונפסק: ן"הרמבשיטת 

 .י"רשכגם  סבירוניתן לה, חזקוניהו ם"הרשבכשיטת ן או "להסביר לילדים כשיטת הרמב קל יותר

שלושה  (א"ע חולין כד) גמראה לומדת, ד"בתחילת פסוק כש "ללוים אשר זאת" מיליםהמ

 :חשובים לימודים

נים פוסלים בהם - ויםאשר לל זאת" .א בעוד כהן כלומר , "ואין המומים פוסלים בהם, שָּ

 .מלא תפקידיו במקדשבעל מום יכול ללוי , בעל מום פסול לעבוד במקדש

, בשניםבעוד עבודת הלויים מוגבלת כלומר , "אינם נפסלים בשנים כהנים -ללוים " .ב

 .לעבוד עד שיזקינו רשאיםכהנים ה

היתה מוטלת המשכן  נשיאת ותמצושבה  תקופהב, המדבר בשנים רק בזמן וים נפסליהלו .ג

 .אין מגבלת שנים" בשילה ובבית עולמים"אבל , עליהם

 



 'בפרק ח מרכזיים רעיונות

  של אהרן להיות שותף בחנוכת המשכן טהורה רצונו. 

  יהיה שותף בחנוכת המשכןרצונו העז של אהרן ששבטו. 

 על ידי הדלקת המנורה, אצל הרואים' וחיזוק כבוד ה, בהארת ביתו' הגדלת כבוד ה. 

 המנורה כמקור החכמה. 

 ועל ידי, על ידי אהרן בהדלקת המנורה -באופן מדויק בשמחה ובזריזות ' ההקשבה לציווי ה 

 .משה בעשייתה

 דשחים של העם כולו בעבודת הקוהלויים להיות שלי נפלה בחלקם שלהזכות הגדולה ש . 

  שניתן להםמרומם התפקיד של בני לוי בשמחתם הגדולה . 

 לעבור תהליך של הכנה והיטהרות על בני לוי ,ים לתפקידיכדי לזכות להיות ראו. 

 העם מבין . 'בבית ה וושלוחי ונציגי כי הם, בתפקידםגם עם ישראל שמח , מלבד הלויים

מת את העם מרומם עבודת הלויי. אלא בשביל כל העם, עצמםהלויים במשכן אינה לשעבודת 

 .כולו

  למרות העובדה שעבודת הקודש והמקדש נלקחה מאתם  ,הזדרזו לעזור ללויים הבכוריםגם

 .וניתנה ללויים

  גדולה אחריותדורשת עבודת הלויים. 



 'טפרק 
 :עיקריים נושאים ארבעה בפרקנו

 (ה-א קיםפסו) מצרים ליציאת השניה בשנה במדבר פסח .ד

 (ח-פסוקים ו)בקשת הטמאים  .ה

 (יד-פסוקים ט)פסח שני  .ו

 (כג-פסוקים טו) פיו על והחניה והנסיעה מועד אוהלב הענן שכינת .ז

 

 

 (ה-פסוקים א) פסח במדבר בשנה השניה ליציאת מצרים
 

ר ה" :בפסוק אנאמר  ר ֶאל' ַוְיַדב ֵּ ה ְבִמְדב ַ ֶ אָתם מֵּ  ֹמש  ִנית ְלצֵּ ֵּ ָנה ַהש   ָ ש   חֶֹדש  , ֶאֶרץ ִמְצַרִיםִסיַני ב ַ ב ַ

ֹון אמֹ  ָהִראש    "רלֵּ

 ,הקמת המשכןיום  ,ה לצאת בני ישראל ממצריםן בשנה השניניסב' ביום אדיבור זה נאמר למשה 
 : (ב"ע ו בפסחים הגמרא פיל ע) החזקוניוכדברי  .שוכנים במדבר סיני ישראל בעוד

 ממאי(... ט במדבר) 'וןהראש בחדש השנית בשנה סיני במדבר משה אל' ה וידבר'"...

 בר נחמן רב אמר ?קאי בירחא בחמשה או בירחא בארבעה דילמא ,קאי ירחא דבריש

' ה וידבר'( א במדבר) התם וכתיב 'סיני במדבר' הכא כתיב ',מדבר'מ 'מדבר' אתיא :יצחק

 כאן אף ,חודש בראש להלן מה ',השני לחדש באחד מועד באהל סיני במדבר משה אל

 ".חודש בראש

חזרה עם הילדים על התאריכים הזדמנות עבורנו לעשות סדר ו זו, התורה מזכירה תאריךכש
 :עד כה פגשנוש

 מקורות נושא תאריך פרשה
 בא

ה
ונ
ש
א
 ר
ה
שנ

 

 ג, במדבר לג; מב-מא, שמות יב והיציאה ממצרים מכת בכורות ניסן בו "ט

 ה, י שמות יד"רש קריעת ים סוף ניסן א ב"כ בשלח

האברבנאל ובעל ולפי . א, י שמות יט"רש הגעה להר סיני סיון ב' א יתרו
העקידה גם עצתו של יתרו היתה קודם מתן 

 וראה בחוברת לפרשת יתרו .תורה

 יקר וכלי א"ע כד מכות; יא, י שמות יט"רש עיין מתן תורה סיון ב' ו 
 .ב, כ שמות

  ציוויים שניתנו בהר סיני סיון ב' ו משפטים

 98ז תמוז "י –יון סב' ז תרומה תצוה
 יום ראשונים

 י"ב ולא כרש, ח, ן ויקרא"י הרמב"עפ ציווי על המשכן למשה

 א, י שמות לב"רש חטא העגל ושבירת הלוחות תמוזבז "י כי תשא

ב מפסוק "כי תשא פרק ל
 'ל

ט באב "כ –תמוז בח "י
 יום שניים 98

 יח, י דברים ט"רש משה מתפלל על ישראל

 98תשרי ב' י –אלול ב 'א ד"כי תשא פרק ל
 יום שלישיים

 יח, י דברים ט"רש עלייה לכתיבת לוחות שניים

 א, הי שמות ל"רש ציווי לעם להבאת תרומות תשריבא "י ויקהל

ה כסלו וחיכו עד "ל סיימו כבר בכ"לפי חז בניית המשכן אדר בג "כ –תשרי בב "י ויקהל פקודי
 לשבעת ימי המילואים

 א, י ויקרא ט"רש שבעת ימי המילואים באדרט "כ –ג בתשרי "כ

סיום  –' פקודי פרק מ
 חומש שמות

ה
ני
ש
ה 
שנ

 

 א, י ויקרא ט"רש יום הקמת המשכן ניסןב' א

לכהנים ולסדר הופעת  ציווים הקשורים בסביבות חודש ניסן חומש ויקרא
 יה בישראל הקדושה הגלו

 

..." באחד לחודש השני בשנה השנית" נהמפקדים וסידור המח איירב' א ד-במדבר ונשא פרקים א
 (א ,במדבר א)

עד פסוק  –' נשא  פרק ה
 'ד

פרשה זו נאמרה ביום : ב, י במדבר ה"רש שילוח טמאים ניסןב' א
שהוקם המשכן ושמונה פרשיות נאמרו בו 

 .(א"ע דף ס)כדאיתא במסכת גיטין  ,ביום



 נשא
 ו-פרקים ה

  נזיר וברכת כהנים ,סוטה 

... שה להקיםביום כלות מ: "א, י במדבר ז"רש קרבנות הנשיאים ניסןב' א נשא פרק ז
 ".וראש חודש ניסן היה

, שהוקם בו המשכן שמונה פרשיות נאמרו ביום: רבי לוי דאמר" (:ב"ס ע)גיטין  ייםהמנורה ומינוי הלו ניסןב' א תך פרק חבהעל
, לוח טמאיםופרשת שי, ופרשת טמאים, ופרשת לויים, הניםפרשת כ: אלו הן

 ".ופרשת פרה אדומה, ופרשת נרות, ופרשת שתויי יין , ופרשת אחרי מות

בהעלתך פרק ט עד פסוק 
 די

ציווי על פסח ראשון  ניסןב' א
 ושני

אומרת שמדובר  (ב"ע ו)והגמרא בפסחים . "בחודש הראשון... וידבר": פסוק א
 .ניסןב' על א

למדת שאין סדר מוקדם , פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר": י"רש
שכל ארבעים , מפני שהיא גנותן של ישראל, ולמה לא פתח בזו. ומאוחר בתורה

 ."שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד

בהעלתך פרק ט ופרק י עד 
 פסוק י

הכנות לקראת המסע הראשון לאחר הקמת  ?אייר
 הענן והחצוצרות -המשכן

 

 

 :שכתב י"רשע לנו להבין את דברי התבוננות בתאריכים תסיי

למדת שאין סדר מוקדם , פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר - בחדש הראשון"

 ...."ומאוחר בתורה

 ,"אין מוקדם ומאוחר בתורה"י את העיקרון "רשמזכיר ( כבר בחומשים קודמים) במקומות רבים

ללמדנו שכאן באופן , ..."למדת ש"משתמש כאן במילים י "רש לכן ,של עיקרון זה ומקור ואהכאן ו

 . מיוחד יש לימוד חשוב שראוי לתשומת לב

אין מוקדם "המיוחד בפסוקים אלה לעומת מקומות אחרים שבהם אנחנו פוגשים את העיקרון 

' תאריך אמצוין הבתחילת החומש ) ים בפסוקיםמפורשהתאריכים כאן ש, הוא" ומאוחר בתורה

 (.שלפניו ניסן ב מספר על מה שאירע בחודששהכתומפורש  בתחילת פרק טאייר וב

דווקא כאן ולא  את קושייתוי מקשה "שרשלכך הסיבה  היא, העובדה שכאן התאריכים מפורשים

 .ניסןב' אנאמרו ב ח-פרקים זל גם "י חזפעל אף של ,ח-בפרקים ז

 

 מבט לתלמיד

הוא מוד יללכך שהסיבה שיש ו ברור לנ ,י כתב שמכאן לומדים"ואם רש ,י מדויקת"כל מילה ברש

 .דווקא מכאן

 

, ו בבלגן"שהתורה כתובה ח, היא" אין מוקדם ומאוחר בתורה"שמשמעות הכלל , ניתן היה לחשוב

אין מוקדם ומאוחר "לכן חשוב להבהיר שגם לפי העיקרון ש, באופן אקראי וללא כל היגיון

 . יש סדר לתורהשברור , "בתורה

ומקדימה משנה מהסדר  לעתים התורהו ,סטורייהה הזמניםי סדר פלהתורה מסודרת  ללכרך בד

, יש לו סיבה ,שינוי הסדר איננו סתמי. מסיבה כל שהיא, את המאוחר או מאחרת את המוקדם

 :הספורנווכדברי , ומפרשי התורה התאמצו למצוא טעם נכון לשינוי הסדרים

זולתי הזמן וזה כאשר תכוין תכלית מה ', אין מוקדם ומאוחר בתורה'ועל כמו זה אמרו "

 ."בסדר המסופר

והקדים את סיפור מאורעות חודש אייר , דוע אצלנו שינה הכתוב מסדר הזמנים ההיסטורימ

 ?לסיפור מאורעות חודש ניסן

בדבר שיש בו גנאי במדבר חומש את שלא לפתוח  ההתורה בחרומבאר ש, משיב על שאלה זו י"רש

 :וזו לשונו ,לישראל



שכל ארבעים , (ספרי סד ;ב"ע פסחים ו)ל ישראל גנותן ש מפני שהוא, ולמה לא פתח בזו"

 ".שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד

מהשנה השניה לצאתם , כלומר העובדה שבני ישראל לא הקריבו את הפסח בכל שנות המדבר

 והכתוב העדיף להסתיר גנות זו ולא לרמוז לה, היא גנאי עבורם, ממצרים ועד כניסתם לארץ

 . בתחילת הספר

 ,בכך שלא הקריבו את הפסח בשנות המדברגנאי כל  לכאורה אין: י אלה ניתן לשאול"על דברי רש

ועל כן מזג האויר  לא נשבה רוח צפוניתבתקופת המדבר ש ,אומרת( א"ע בעיבמות ) ראהגמשהרי 

בכל  ומכיון שלא מלו את בניהם לא יכלו להקריב את הפסח. היה מסוכן לעשיית ברית מילה

  :(יב ,ט פסח קרבן הלכות) ם"הרמב שפסק וכפי .שנותיהם במדבר

, מלאכול אותו מעכבת כך, הפסח מלשחוט אותו מעכבת ועבדיו בניו שמילת כשם"

 ."'בו יאכל אז, אותו ומלת' :שנאמר

ואם , (העמק דבר) "חלילה לומר שנתעצלו"חטא ו נהמדבר אינה ותשנאי הקרבת הפסח ב, פי זהל

 ? ותכן מהי הגנ

מרגלים היו חטא השאילו לא היו חוטאים ב ,מסבירים (ה הואיל"ב ד"ע זקידושין ל) שם פותהתוס

אולם הם  ,הולכים ממדבר סיני ונכנסים לארץ מיד ואז היו יכולים להמשיך ולהקריב את הפסח

 ...."ון מרגליםונשתהו ליכנס לארץ עד ארבעים שנה מפני ע"...

ובכל אופן התורה לא רצתה לפתוח את החומש  ,ובעקיפין רמז שהגנות כאן היא רק בדרך ,נמצא

שהמעיין , כבר הערנו)ישראל לעם ' בזה ובחרה לפתוח במפקד ישראל ובאהבה הגדולה של ה

 י בחר לפתוח את פירושו לכל אחד מחומשי התורה"ייווכח שרש, חומש כל בתחילתי "בדברי רש

 (.בפרק א ונכתבראה מה ש .לעמו' ה ובאהבת ישראל של בשבחם

התורה , לאחר הקמת המשכן, לדבריו .ן"רמבההוא הסברו של , הסבר נוסף לסדר הזמנים בפרשה

רצתה לסיים את עניין סדר המחנות ורק לאחר מכן חזרה התורה אחורה להשלים את כל 

 ....העניינים שבאמצע

 

 מבט לתלמיד

התורה לא פותחת מדוע נשאל את הילדים ומתוך כך  ,ילדים את הסדר שבתורהבפני הנדגיש 

 . אפילו כשהדבר נעשה רק בדרך רמז של ישראל םגנותב

 

ר" :בפסוק גנאמר  ָ ָעה ָעש  ַאְרב ָ ִים ב ְ ין ָהַעְרב ַ ֵּ חֶֹדש  ַהז ֶה ב  ו  ֹאתוֹ , יֹום ב ַ ֲעש  ַ ֹמֲעדוֹ  ת  ָכל .ב ְ ָֹתיו ו ְכָכל כ ְ  ֻחק 

ָטיו ָ פ  ו  ֹאתוֹ , ִמש ְ ֲעש  ַ  "ת 

לאחר שש ומחצה שעות זמניות  -פרק הזמן שמחצות היום )יים שחיטת הפסח נעשית בין הערב

ד "של י( שקיעת החמה - עד סוף היום, לה לנטות כלפי מערבשאז השמש מתחי, מתחילת היום

 .בניסן

שכתוב בתורה מה להסתפק בלא  ,תיו וככל משפטיווקוככל ח את הפסח יש להקפיד לעשות

ב בפירושו "וכדברי הנצי, משה ובית דינו דיי לכל הדקדוקים שנלמדו ע להקפיד גםשבכתב אלא 

 :העמק דבר



 המה, 'משפטיו'ו, נדרשת שהתורה מידות ג"מי שלמדין דרשות והמה ',חוקתיו ככל'"

 ...."כה עד דינו ובית משה שהעלה פה שבעל תורה חידושי

 

 מבט לתלמיד

וכן ניתנה  ,המצוה גם פירושים בעל פה המסבירים אתרבנו על כל פסוק בתורה נמסרו למשה 

דרשות . ג מידות שהתורה נדרשת בהן וכדומה"לחכמים המסורת כיצד לדרוש את הפסוקים בי

 . אלו הן חלק מהתורה

 

מצוות בין כלומר ', פסח דורות'ל' פסח מצרים'שקיימים הבדלים בין , בהקשר זה חשוב לציין

 ם"ברמב כמבואר ,רותלדו ותהפסח שנוהגמצוות מצרים לבין פסח הראשון שנחגג בב ופסח שנהגה

 : (וט ,הלכות קרבן פסח י)

ושהוא טעון הגעת דם באגודת אזוב  ,שילקח הפסח מבעשור ,שכלל זה שנאמר במצרים"

אין אותן הדברים נוהגות לדורות ולא נעשו  ,פזוןיושיאכל בח, למשקוף ולשתי המזוזות

 ."אלא בפסח מצרים בלבד

' מצוות לקיחת השה בי: שנועדו לאותה שנה בלבדבפסח מצרים נצטוו ישראל לקיים שלוש מצוות 

ומצוות האכילה , מצוות נתינת הדם על המשקוף ועל שתי מזוזות הפתח, (מקחו בעשור)בניסן 

 .בחיפזון

 .פעמיים 'במועדו' 'במועדו'נאמר ' ג-ו 'בפסוקים ב

 ."אפילו בשבת - 'במועדו'" :ל"חזדרשו ( א"מו ע) במסכת יומא

  .בשבתכשזמן הקרבת הפסח נופל ח גם פסאת המקריבים כלומר 

  ."אפילו בטומאה - 'במועדו'": שם ועוד דרשו

שנעשה  על אף, פסחקרבן בכל אופן מביאים , הציבור טמא או רוב הכהנים טמאים אם רובכלומר 

 .בטומאה

 ינםאאר קרבנות היחיד ש .יחידה נותקרב לשארקרבן זה שבין  השונידרשות אלו מדגישות את 

 . ינם קרבים כשרוב הציבור או רוב הכהנים טמאיםאת ושב יםדוח

משפחות  ,אוכלים אותו בחבורה ,שהיחיד מביא אותו על אף :בדבר נוסףמיוחד קרבן פסח 

עם ישראל של  קרבן פסח הוא בעצם מעין קרבן תודה .ציבורה נותקרבהוא דומה ל ובכך ,משפחות

 .םביציאת מצרי 'על הניסים הגדולים שעשה לנו ה ,כולו

  :עניינו של קרבן פסח  הואש, מבואר (מצוה ה) ספר החינוךב

 ". יתברך ביציאת מצרים' כדי שיזכרו היהודים לעולם הניסים הגדולים שעשה להם ה"

ה שינה סדרי בראשית והראה לעולם כולו "ניסים שבהם הקב הניסים שנעשו ביציאת מצרים הם

הוא  ,פסח זה. את השגחתו על העולםוומם את שליטתו בחי בצומח ובד, את אהבתו לעם ישראל

 תעלינו להרגיש את עוצמאלה פסוקים ד ומיבל .הפסח הראשון שנעשה לאחר היציאה ממצרים

על , שהיתה נחלתם של ישראל בימים ההם' הכרת התודה וההודיה להולחוש את ההתרגשות 

 .ממצרים ונתן לנו את התורה הוציאנוש



. שליוותה את העם עשיהה את ים שוב ושובשידגמה פסוקיםב מצואהתרגשות הגדולה ניתן לל רמז

 אותן יחד אתם ולספור ה.ש.לחפש את ההופעות השונות של השורש ע ילדיםניתן לבקש מה

 . בהתרגשות

ה ה" - בעשיה להיות שותפים וה לעשות ובני ישראל שמחיםומצ' ה ּוָּ שּו ֶאת 'ְכֹכל ֲאֶשר צ  ן עָּ , ֹמֶשה כֵּ

אֵּ  ְשרָּ  (. פסוק ה) "לְבנֵּי י 

 החיבור' ו עם הנכתבו ציווי שעניינה - 'ב פסוקשב "ְוַיֲעשּו"המילה  ביןש להבדל לב לשים כדאי

 ההיפוך' ו עם הונכתב ,ביצוע שעניינה -' ה פסוקשב "ַוַיֲעשּו"המילה  תהולעומ, בשוא מנוקדת

 .(בפתח מנוקדת

 

 (ח-ופסוקים ) בקשת הטמאים

יםאֲ  ַוְיִהי" :בפסוק ונאמר  ר ָנש ִ ֶ ִאים ָהיו   ֲאש  ֹת ָיְכלו   ְולֹא ָאָדם ְלֶנֶפש   ְטמֵּ ַסח ַלֲעש  ֶ י ֹום ַהפ   "ַההו א ב ַ

 :(א"ע הסוכה כ) ל"חזוכדברי  ,לעיתים היא אף מצוהאדרבא  ,טומאה אינה חטא

 :אומר קיבאעבי ר .יוסי הגלילי בידברי ר ,נושאי ארונו של יוסף היו? אותם אנשים מי היו"

אם נושאי ארונו של  :יצחק אומר ביר .שהיו עוסקין בנדב ואביהוא ,צפן היומישאל ואל

אלא  ,יכולין היו ליטהר -אם מישאל ואלצפן היו  ,כבר היו יכולין ליטהר - יוסף היו

  "....עוסקין במת מצוה

 על חסדיו' יה להבהודו הפסח תקרבה מצוותב פיםלהיות שות שרצו מאודאנשים צדיקים מדובר ב

 מפסידיםהם על כך שצער גדול הם הביעו  .אלא שבזמן ההקרבה הם היו טמאים למת, הגדולים

 ."?למה נגרע" ושאלו את משה בכאב את המצוה

כמובא , בעקבות דבריהם אמרתישפרשה שלימה  ווהם זכ ,תייחס אליהם בכבוד רברבנו המשה 

 : י"ברש

אלא שזכו אלו  ,המשה כשאר כל התורה כול דייל אמר עיה היתה פרשה זו להוראוי"

 ".זכאי דייל שמגלגלין זכות ע ,שתאמר על ידיהן

 ולפני משה לפני", משה ואהרן היושבים ולומדים בבית המדרש נתאר כיצד באים האנשים לפני

רבים עומדים ואנשים  ,(ו, ט במדבר י"רש" )ושאלום באו המדרש בבית יושבין כששניהם - אהרן

 .בקשתם ונדבר בשבח, לשאול שאלות תור כדיב

ונתאר את ציפייתם , נדבר על הצער הגדול שחשו כשראו שעבר זמנה של המצוה ולא זכו לקיימה

או שחלילה , האם תינתן להם הזדמנות חוזרת לקיום המצוה. הדרוכה לשמוע מה ישיב להם משה

 !?פספסו את המועד ולא יזכו עוד בהקרבת הפסח של אותה השנה

 

 מבט למורה

תפגיש את הילדים עם ההרגשה , עם הצער הגדול של קבוצת הטמאים וההזדהות, דברי השבח

 .הראויה ליהודי שנמנעה ממנו הזכות לקיים מצוה ממצוות התורה

 

ֶהם ַוי ֹאֶמר" :בפסוק חנאמר  ה ֲאלֵּ ֶ ְמָעה ִעְמדו   ֹמש  ה ַמה ְוֶאש ְ  "ָלֶכם' ה ְיַצו ֶ



להשיב על שאלתם ומיד  יודע ונמשה מודה שאינ .ועל גדלותו תנותוומעידה על ענותשובת משה 

 :י"רשוכך כתב , לקבל תשובה' הוא פונה אל ה

אשרי ילוד אשה שכך מובטח שכל זמן שהיה רוצה . כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו"

 ".היה מדבר עם השכינה

בעוד נביאים אחרים מקבלים את . כתלמיד הפונה לרבו בשאלה, בשאלה' משה רבנו פונה אל ה

משה רבנו נמצא במדרגה רוחנית עליונה ומסוגל , ולאחר הכנות ממושכותנבואותיהם בלילה 

 .בדברים בכל עת ובכל שעה וללא צורך בהכנות' לעמוד לפני ה

  

 (יד-טפסוקים ) פסח שני

או למי  ,בפסח ראשון" טמא לנפש"שנועד למי שהיה ,  הלכות פסח שני ותמתואר ד"י-'בפסוקים ט

ד "הקרבת קרבן הפסח בי דייל עאת מצוות הפסח להשלים  ומאפשרים לו ,"בדרך רחוקה"שהיה 

 .ו באייר"באייר ואכילתו בליל ט

של מצוה , בכל מצוות התורה איננו מוצאים דוגמא כזו. מצוות פסח שני היא מצוה מיוחדת במינה

מבאר מדוע התחדש דין זה ( מצוה שפ) ספר החינוךבעל . 'שעבר זמנה וניתן להשלימה במועד ב

 :וכה דבריו, וות הפסחדווקא במצ

ת הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש ולפי שמצו, משרשי המצוה"

כי אז בעת ההיא עשה עמנו האל ברוך הוא נסים ונפלאות גדולות ושינה טבע , העולם

ואז בעת , וראו כל עמי הארץ כי השגחתו ויכלתו בתחתונים, העולם לעיני עמים רבים

שהוא ברוך הוא ברא , ויאמינו כל הבאים אחריהם לעולם באמת, ההיא האמינו הכל

ואף על פי שבריאת היש מן האין הוא דבר , והוא העת הידוע, העולם יש מאין בעת שרצה

כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים עד עבור בתוכו עם כבד ביבשה , נמנע מדרך הטבע

ויתר , היורד מן השמים יום יוםולהחיות עם גדול ורב ארבעים שנה מלחם , וישובו למקומן

 . האותות והמופתים שעשה לנו בעת ההיא שכולן נתחדשו בהפך הטבעים

כי למאמיני הקדמות אין תורה , וענין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו

 . אין להאריך במפורסם, ידוע הדבר. וחלק לעולם הבא עם ישראל

יעכבהו אונס  ת במצוה זו הנכבדת כל איש מישראל ואלעל כן היה מרצונו ברוך הוא לזכו

 ...".וריחוק מקום מעשותה

השגחתו , בקרב העמים' הניסים והנפלאות שנעשו לעיני העמים במצרים הביאו להכרת מלכות ה

חשיבות היסודות הרוחניים הטמונים בחג הפסח הביאו להסכמה . ובריאתו את העולם יש מאין

 . בור אלה שהיו טמאים או בדרך רחוקההאלקית לקביעת פסח שני ע

ויחד אתם נגיע , נוכל לעורר את הילדים לשאול מדוע התחדש דין זה דווקא בנוגע למצוות הפסח

 :לשני יסודות רוחניים חשובים שקשורים במצוות הפסח

ומכאן , יכול ברצותו לשדד את מערכות הטבע' שינוי הטבע לעיני העמים הראה לכולם שה .א

 .ברא את העולם 'ראיה לכך שה

משגיח על עם ישראל ' והעיתוי המדויק שבו נעשו הראו לכולם כיצד ההתמדת הניסים  .ב

 .ודואג לשלומו וטובתו

לבקשת הטמאים לתת ' חשיבותם הגדולה של היסודות הקשורים בחג הפסח הביאה להסכמת ה

 .להם הזדמנות חוזרת להשלים את המצוה



 ": דרך רחוקה"ם בהגדרת נחלקו התנאי( ב"מ, ט"פ) במשנה בפסחים

 רבי .עקיבא רבי דברי ,רוח לכל דתהיוכמ ,ולחוץ המודיעים מן ?רחוקה דרך היא איזו"

 מפני לא לומר ,'ה על נקוד לפיכך :יוסי רבי אמר .ולחוץ העזרה מאיסקופת :אומר אליעזר

 ".ולחוץ העזרה מאיסקופת אלא ודאי שרחוקה

אבל יש מקומות ספורים שבהם יש , האותיות עצמןסימונים מלבד  איןבדרך כלל  ,תורהבספר 

ישנה , שמוזכרת בפסוקים שלנו' רחוקה'דוגמא לכך היא המילה . נקודות מעל אותיות מסוימות

שאין מדובר  ,נקודה זו באה לרמוזש יוסי סובר ביר. 'רחוקה'א של המילה "נקודה מעל האות ה

נחשב שהיה בדרך  ,הכניסה לעזרה אלא כל מי שלא עבר את מפתן ,ממש 'רחוקה'דרך שהיא ב

 . רחוקה וצריך לקיים פסח שני

 ? רבי עקיבאעל כך מה יענה  :ניתן לשאול את הילדים

שהיא דרך "אלא  ,ממש 'רחוקה'דרך גם לשיטת רבי עקיבא לא מדובר על ש ,מבאר ן"הרמב

 זמן סוף עד לעזרה להגיע יספיק שלא כזה במרחק שנמצא דהיינו, "רחוקה לו בעשיית הפסח

 שלא הרי - 'מודיעים' עדיין לא הגיע למקום ששמו הערביים בין בתחילת שאם דהיינו ,השחיטה

  .להגיע יספיק

 

ִאירו   לֹא .יֹאְכֻלהו   ו ְמרִֹרים ַמצ ֹות ַעל" :יב-בפסוקים יאנאמר  ו   ַיש ְ נ  ֶ ֶֹקר ַעד ִממ  רו   לֹא ְוֶעֶצם ב  ב ְ  בוֹ  ִיש ְ

ָכל ת כ ְ ַסח ֻחק ַ ֶ ו   ַהפ   "ֹאתוֹ  ַיֲעש 

מעוררות אותנו  מצוות הפסח .הלכות הפסח יש לקיים גם בפסח שניחלק מהתורה מדגישה ש

 .אכילת המצה והמרורעל ידי ה "הרגיש הרגשת חירות והודיה לקבל

 :(טו ,יהלכות קרבן פסח )ם "ברמבכמובא  ,הבדלים בין פסח ראשון לפסח שני בכל זאת קיימים

 ?מה בין פסח ראשון לפסח שני"

ואין מוציאין ממנו חוץ , ואינו נשחט על חמץ 'בל ימצא'ו 'בל יראה'אסור בחמץ ב :שוןהרא

ואפשר שיבא בטומאה אם נטמא רוב , ומביאין עמו חגיגה, וטעון הלל באכילתו, לחבורה

 . כמו שביארנו, הקהל טומאת מת

 ומוציאין אותו חוץ, ואינו טעון הלל באכילתו, חמץ ומצה עמו בבית :אבל פסח שני

 . ואינו בא בטומאה, ואין מביאין עמו חגיגה, לחבורתו

, ונאכלין צלי בבית אחד על מצה ומרור, וטעונין הלל בעשייתן, דוחין את השבת :ושניהם

 ...".ואין שוברין בהן את העצם, ואין מותירין מהן

 שתי ומלמדת ,כולם במצוה חשובה זושל שתתפות הבסיום הציווי מדגישה התורה את חשיבות ה

 :הלכות

 .(גפסוק י) פסח גורם להכרתת נפשוה מצוות הקרבתמי שלא מקיים את  .א

 .(דפסוק י)חייב בקרבן פסח ( גר צדק ולא גר תושב)גר  .ב

 

 

 (גכ-פסוקים טו) אוהל מועד והנסיעה והחניה על פיובהענן  שכינת



מסופר  לא. אמונהה בניןיסודיים בלימוד ספר במדבר ובם פסוקים חשובים והפסוקים שלפנינו ה

 . במשך ארבעים שנה במדבר' ישראל אחרי ה הליכתעל  אלא ,אירוע נקודתיעל  בהם

שמחה אוירה של חשוב ללמדם מתוך  לכןו ,של ספר במדבר' לב'ה םה הניתן לומר שפסוקים אל

 .לב לפרטים תוך שימת ,והתלהבות

 

ן ֶאת ָהִקים ו ְביֹום" :טז-בפסוקים טונאמר  כ ָ ש ְ ה ַהמ ִ ָ ס  ן ֶאת ָנןֶהעָ  כ ִ כ ָ ש ְ ֻדת ְלֹאֶהל ַהמ ִ  ִיְהֶיה ו ָבֶעֶרב ָהעֵּ

ן ַעל כ ָ ש ְ ה ַהמ ִ ַמְראֵּ ש   כ ְ ֶֹקר ַעד אֵּ ן .ב  ֵּ ו   ֶהָעָנן ָתִמיד ִיְהיֶה כ  נ  ֶ ה ְיַכס  ש   ו ַמְראֵּ  "ָלְיָלה אֵּ

בניסן ירד עמוד הענן לשכון על ' בא. הר סיני כבר כמעט שנה שלימה מרגלותבני ישראל שוכנים ל

מלמד על השראת ' ענן ה. במתן תורה ובמעמד הר סיני, פגשנו את הענן ביציאת מצרים .המשכן

ר איהובלילה לפני המחנה ענן העמוד הלך יום שעות הב. מחנה ישראל ובתוך אוהל מועדהשכינה ב

 .עמוד האש הםל

 :מבאר י"ורש', אוהל העדות'המשכן מכונה כאן 

 ."המשכן עשוי להיות אהל ללוחות העדות"

 גדולה היא לנוזכות . נמצאת בתוך המשכןוהיא  ,ה"ל הקשר שלנו עם הקבערה היא העדות התו

 .ולתת לנו את התורה, ו מכל העמים להשרות שכינתו בתוכנונבחר ב' שה

 

ָעלֹות ו ְלִפי" :פסוק יזבנאמר  ַעל ֶהָעָנן הֵּ י ָהֹאֶהל מֵּ ן ְוַאֲחרֵּ י ִיְסעו   כֵּ נֵּ ל ב ְ ָראֵּ ר ו ִבְמקֹום ִיש ְ ֶ ןיִ  ֲאש  ָ כ  ם ש ְ ָ  ש 

ם ֶהָעָנן ָ י ַיֲחנו   ש  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ  "ִיש ְ

 מועד אוהלהעולה מעל ' ענן ה .ראל למסע הראשון אחרי הקמת המשכןאת עם יש ןמכי זהפסוק 

 (.כמבואר בפרק י ,אחריו יבואו החצוצרות ודברי משה)הסימן הראשון לתחילת התנועה  ואה

 ?עומד .ישראל אחרי הענן תכם שונים בהליולצייר מצבי האל התורה בחרה להאריך בפסוקים

 : הספורנוכתב 

... על לכתם אחריו במדבר זכותן של ישראלפר יס -שם יחנו  -ובמקום אשר ישכון הענן "

  ."שהיה מקום תוהו ילל ישימון יפל עף א... שהיו חונים

ם ילכוהה הדגשת זכותם של ישראל תוך הנתבונן בפסוקים אל ,בעקבות הספורנו ופרשנים נוספים

בני ישראל . 'על פי ה הכלאלא  ,של נוחות וכדומה יםשיקול במדבר איןישראל ת בהליכ .'אחרי ה

 . והאתגרים שבדרך סיונותיועומדים בכל הנ' בוטחים בה

 

י ַעל" :פסוק יחבנאמר  ִ י ִיְסעו  ' ה פ  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ י ְוַעל ִיש ְ ִ ל ַיֲחנו  ' ה פ  י כ ָ ר ְימֵּ ֶ ֹן ֲאש  כ  ן ַעל ֶהָעָנן ִיש ְ כ ָ ש ְ  ַהמ ִ

 "ַיֲחנו  

עיקרון זה מפגיש אותנו עם החיבור  .יחזור ויפורט בפסוקים הבאים ,'העיקרון שהכל על פי ה

 :הקדוש אור החייםוכדברי ', המיוחד שבין ישראל לה

 ."'וללמד שבחן של ישראל שהיו חפצים באשר יחפוץ ה"

 

ש ְ  ַעל ֶהָעָנן ו ְבַהֲאִריךְ " :בפסוק יטנאמר  ןַהמ ִ ים ָיִמים כ ָ ְמרו   ַרב ִ ָ י ְוש  ל ְבנֵּ ָראֵּ ֶמֶרת ֶאת ִיש ְ  ְולֹא' ה ִמש ְ

עו   ָ  "ִיס 



 : מבאר ן"והרמב

כי אם יאריך הענן על המשכן ימים רבים והמקום ההוא איננו טוב בעיניהם והיו  ,לומר"

 ."לא יעברו על רצון השם ןכי פל עף א ,חפצים ומתאוים מאד לנסוע מן המקום

גם בזמנים ובמקומות שבהם היה לעם קשה ותנאי , היתה מתוך ביטחון מלא' הההליכה אחרי 

 .השטח גרמו להם לרצות להקדים ולנסוע אל היעד הבא

 

ר ְויֵּש  " :בפסוק כנאמר  ֶ ר ָיִמים ֶהָעָנן ִיְהיֶה ֲאש  ָ ן ַעל ִמְספ  כ ָ ש ְ י ַעל ַהמ ִ ִ י ְוַעל ַיֲחנו  ' ה פ  ִ עו  ' ה פ  ָ  "ִיס 

 :הספורנווכדברי , צא חן בעיניהם והעדיפו להישאר וליהנות ממנוכך היה גם כשהמקום מ

שלפעמים היתה חניתם במקום נאות להם ולמקניהם ושם היה שוכן הענן ימים מספר  "

אף . יסעו' ועל פי ה: לא מאהבת אותו המקום. יחנו' על פי המכל מקום ( ימים מועטים)=

 ".על פי שהיו נוסעים מאותו המקום הטוב

  :הקדוש ור החייםאומוסיף 

 ,ברצון והשלמת דעת לנוח מהדרך 'יחנו' על פי ה'כשם ש... גם זה מספר משבח ישראל"

 ...."כמו כן ברצון השלם היו נוסעים הגם שהיו נוחים זמן מועט

 

ר ְויֵּש  " :בפסוק כאנאמר  ֶ ֶעֶרב ֶהָעָנן ִיְהֶיה ֲאש  ֶֹקר ַעד מֵּ ֶֹקר ֶהָעָנן ְוַנֲעָלה ב  ב   "ְוָנָסעו   ב ַ

 :בספורנוכמבואר , היו חניות שבהן עם ישראל שהה זמן מועט ביותר

 ".שהוא זמן בלתי מוכן ומספיק לצרכי חניה ולצרכי המסע"

 

 "ְוָנָסעו   ֶהָעָנן ְוַנֲעָלה ָוַלְיָלה יֹוָמם אוֹ "

ממילא ובלילה  ,בתחילת הפסוק חנו רק בלילהכן ש ,בתחילת הפסוקאשר יותר מגדול טורח כאן ה

טענים כלאת פרוק לם לא מתחילי יום  ,ובסוף הפסוק מדובר על חניה קצת יותר ארוכה, המ 

 : ן"הרמבוכדברי , את מטעניהםכבר הספיקו לפרוק אם כן ו ,ולילה

כי היו העם סבורים שיעמדו שם ופרקו העגלות והניחו משאם כמנהג הבאים מן הדרך "

 ."רךקון לדיכלו לעשות להם תובהעלות הענן יחזרו לטעון ולא יו

 

ַהֲאִריךְ  ָיִמים אוֹ  חֶֹדש   אוֹ  יַֹמִים אוֹ " :בפסוק כבנאמר  ן ַעל ֶהָעָנן ב ְ כ ָ ש ְ ֹן ַהמ ִ כ  י ַיֲחנו   ָעָליו ִלש ְ ל ְבנֵּ ָראֵּ  ִיש ְ

עו   ְולֹא ָ ָעלֹתוֹ  ִיס  עו   ו ְבהֵּ ָ  "ִיס 

גן לארק וופרגמרו לולפעמים  ,לפעמים לא הספיקו לפרוק ולהתארגן. פירושו שנה שלימה 'ימים'

 :הספורנוכדברי , ולפתע עלה הענן ובישר על המשך המסע, והתחילו להשתקע את הציוד

 ."כף והורסים כל הכנותיהםוכמו רגע היו מסתלקין ת"

  .מועט ובין אם שהו במקום זמן רבזמן נסיעתם וחנייתם היתה בחפץ לב בין אם שהו במקום 

 

י ַעל" :בפסוק כגנאמר  ִ י ְוַעל ַיֲחנו  ' ה פ  ִ עו  ' ה פ  ָ ֶמֶרת ֶאת ִיס  ָמרו  ' ה ִמש ְ ָ י ַעל ש  ִ ַיד' ה פ  ה ב ְ ֶ  "ֹמש 



וסידרו את ' את מעלתם של ישראל ששמו ביטחונם בה ומדגיש שוב סכם את הפרקמ זהפסוק 

 .וכדברי המפרשים', מסעותיהם לפי דבר ה

 : כתב ן"רמב

ם ומתאווים מאוד והמקום ההוא איננו טוב בעיניהם והיו חפצי... לומר כי אם יאריך הענן"

... וכן אם יהיה הענן ימים מספר... 'וכו' לא יעברו על רצון ה ןכי פל עף א, לנסוע מן המקום

... שהוא טורח גדול להם יפל עף א... ללכת אחר הענן' יעשו רצון ה... והיו העם יגעים מאוד

 ".כי היו סבורים שיעמדו שם ופרקו העגלות... כי הלכו כל הלילה

 : כתב ספורנוה

שהיה מקום  יפל עף א... שהיו חונים... פר זכותן של ישראל על לכתם אחריו במדבריס"

וכמו רגע ... פר שבקצת  אלה הזמנים לא היה להם פנאי לסדר עניינםיס ...תוהו ילל ישימון

 ".היו מסתלקים תכף והורסים כל הכנותיהם

 : הקדוש כתב אור החיים

יחנו ברצון ' ה יפל כשם שע... 'שר יחפוץ הוללמד שבחן של ישראל שהיו חפצים בא"

 ".כמו כן ברצון השלם היו נוסעים הגם שהיו נחים זמן מועט, והשלמת דעת לנוח מהדרך

 : כתב"( רב פנינים"בחומש ) םליקוטיובעל ה

והיה להם להתרעם ולומר הלא  אתה ידעת חנותנו ואיך ... בנסיעתם שראליי הכנעת בנ"

והכלל שאין פוצה פה ומצפצף , הכנעתם היו מיד נוסעיםאבל הם לרוב , נלך בלילה

 .  'וכו "והנהגה זו היה כל הארבעים שנה, הזל בתרעומת ע

 

 מבט לתלמיד

שהלכו  ,ישראלמסירותם של שונים כדי להדגיש את המצבים את ה תארתהתורה מאריכה ומ

אהבת ישראל ועל והשגחתו עליהם לעמו ' אהבת ה למדים עלמפסוקים אלה אנו  .במדבר' אחרי ה

 .יםקש בתנאיםגם , לאורך זמן' לדבר ה תםהקשבו' לה



 'רעיונות מרכזיים בפרק ט

  

 התורה בחרה שלא לפתוח את חומש במדבר בדבר שיש בו אפילו מעט גנאי לישראל. 

 שלמרות שהיחיד מביא אותו אוכלים אותו בחבורה ,קרבן פסח הוא קרבן מיוחד בכך ,

 .קרבן ציבור ובכך יוצרים מעמד של מעין

 להיות , החשק הגדול של האנשים הטמאים שהפסידו את הקרבת הפסח בפסח ראשון

 .קותםידמעיד על צ, שותפים ולא להפסיד את הקרבן

 בני ישראל . 'אלא הכל על פי ה ,בהליכת ישראל במדבר אין שיקולים של נוחות וכדומה

 .והאתגרים שבדרך ועומדים בכל הניסיונות' בוטחים בה

 מועט ובין זמן ם וחנייתם של ישראל במדבר היתה בחפץ לב בין אם שהו במקום נסיעת

 .אם שהו במקום זמן רב

  



 'פרק י
 :עיקריים נושאים שלושה בפרקנו

 (י-א פסוקים) החצוצרות .א

 (כח-פסוקים יא) המסעות .ב

 (לב-כט פסוקים) למסע להצטרף מתבקש יתרו .ג

 (לד -פסוקים לג)ההליכה שלושת ימים  .ד

  (לו -פסוקים לה) פרשת ויהי בנסוע הארון .ה

 

 

 (י-פסוקים א) החצוצרות

שם את המגלה  'להיות עם ה :הלקראת ייעוד האומהגיבוש ב שלב נוסףפרשיית החצוצרות מהווה 

  .בארצו' ה

הגדול  הלקראת ייעוד יפתהשאהיא בעצם הכרזה על אחדות האומה ו, חצוצרות במדברה תתקיע

 (:יג ,טו במדבר רבה)וכך אמרו במדרש , בה עתידה להתגלות קומת המלכות, בארץ ישראל

, דברים לג) 'ויהי בישורון מלך' :מרשנא ,מלך עשיתיך :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה"

כשתכניס  ,אף אתה עשה לך שתי חצוצרות כסף ,מה מלך כשהוא יוצא תוקעין לפניו ,(ה

 ".'ותקעו בהן ונועדו אליך' :מרשנא ,את ישראל יהיו תוקעין בהם והן מתכנסין

 

ר": ב-אבפסוקים נאמר  ה ֶאל' ה ַוְיַדב ֵּ ֶ אֹמר ֹמש  ֵּ ה .ל  ֵּ י ְלךָ  ֲעש  ֵּ ת  ֶסף ֲחצֹוְצרֹת ש ְ ֶ ה כ  ָ ה ִמְקש  ֶ ֲעש  ַ  "אָֹתם ת 

חשיבות עשייתן מקשה אחת  .משה רבנו מצווה להכין שתי חצוצרות כסף עשויות מקשה אחת

 :אברבנאלב מבוארת

 ."כדי שתהיינה יותר חזקות ולא יצא הקול במקומות חבורי פרקיהן"...

 :כתב ר הירש"והרש

דבר זה מורה על האחדות והשויון שבין הקורא ; ה אחתבהקשת קורנס מחתיכ - מקשה"

 ".לנקרא

ומשה , ןנו בדיוק כיצד לעשותראה למשה רבהה "הקב .מורכבת ביותרהחצוצרות היתה  הכנת

ההקפדה על היותן . כך שתהיינה חזקות ויפות, 'ה ובהקפדה על פי ציווי בדקדוק ותןעשהקפיד ל

רומזת , ות לאורך זמן ואיכות הקול היוצא מהןמלבד שמירתה על תקינות החצוצר, מקשה אחת

 . לקשר האמיץ שבין עם ישראל לריבונו של עולם

 

ֲחנֹות" ַ ע ֶאת ַהמ  ַ ָדה ו ְלַמס   "...ְוָהיו  ְלָך ְלִמְקָרא ָהעֵּ

, ואופן התקיעה משתנה לפי הענין, נעשה בזמנים שונים ולמטרות שונותחצוצרות בש ומישה

 :י"ברשכמבואר 

תוקעים , כשמשה רבנו חפץ לאסוף את הנשיאים והעם ולדבר עמהם - "עדההקרא מל" .3

 .תקיעה - כאחת חצוצרותהשתי ב



שתי תוקעים ב, כשהעם עומד להסתלק ולנסוע ממקום חנייתו - "למסע המחנות" .2

 .הואחרי התקיעה לפניותרועה  -חצוצרות ה

ה התקיע, כשמשה רבנו חפץ לקרוא אליו את הנשיאים לבדם - "נשיאיםהקרא מל" .3

 .תקיעה - בלבד חצוצרה אחתנעשית ב

 .מלחמה מריעים בחצוצרות גם בשעתבארץ ישראל  - בשעת מלחמה .9

 .ביום שמחתכם בשעת הקרבת קרבנות -בימי שמחה  .5

 :שתי מטרות עיקריות לתקיעה בחצוצרות

 .בעת צרה או לשם שמחה קריאה לכינוס .א

 .(נו שליחו הנאמןמשה רבאו , ה"הקב) המלכת מלך .ב

 

ד" :ג בפסוקנאמר  ַתח ֹאֶהל מֹועֵּ ֶ ָדה ֶאל פ  ל ָהעֵּ ֶליָך כ ָ ן ְונֹוֲעדו  אֵּ הֵּ  "ְוָתְקעו  ב ָ

ולצורך זה הציווי הוא לתקוע , לקרוא לעדה אל פתח אוהל מועד נועדהראשון התקיעה סוג 

 .כאחת שתי החצוצרותבתקיעה אחת 

מוע את לש' ת החצוצרות הם מתאספים ומתאחדים סביב משכן הכשישראל שומעים את תקיע

 :פרי צדיקבספרו  צדוק הכהן מלובלין ירבוכך כותב . ולקיים מצוותיו' דבר ה

כאיש  –ללמוד תורה ממשה להקריב קרבנות ציבור , הקולות מתאחדים ישראל דייל ע"

 . "אחד בלב אחד

 

י יִ " :בפסוק דנאמר  י ַאְלפֵּ ֵּ יִאים ָראש  ש ִ ֶליָך ַהנ ְ ַאַחת ִיְתָקעו  ְונֹוֲעדו  אֵּ לְוִאם ב ְ ָראֵּ  "ש ְ

תקיעה אחת ולצורך זה הציווי הוא לתקוע , סוג התקיעה השני נועד לקרוא לנשיאים לבדם

 .בחצוצרה אחת

 

ְדָמה" :ז-הים בפסוקנאמר  ֲחנֹות ַהחִֹנים קֵּ ַ רו ָעה ְוָנְסעו  ַהמ  ם ת ְ ֶ ִנית ְוָנְסעו   .ו ְתַקְעת  ֵּ רו ָעה ש  ם ת ְ ֶ ו ְתַקְעת 

יָמָנה ֵּ ֲחנֹות ַהחִֹנים ת  ַ יֶהם ַהמ  רו ָעה ִיְתְקעו  ְלַמְסעֵּ ְתְקעו  ְולֹא ָתִריעו   .ת ְ ָהל ת ִ  "ו ְבַהְקִהיל ֶאת ַהק ָ

שכן בתקיעות ', מקרא הנשיאים'ול' מקרא העדה'הסימן למסע המחנות שונה בעיקרו מהסימנים ל

שהיא השמעת קולות ', תרועה'נאמרה לשון ' סימן מסע המחנות'וב' תקיעה'אלו נאמרה לשון 

, מלבד התרועה היו תוקעים תקיעה אחת לפניה ותקיעה אחת אחריה. בזה אחר זהקצרים 

 .י"ברשכמבואר 

ובסדר , כל שבט ושבט ידע את מקומו מסביב למשכן, מסע בני ישראל במדבר היה מסודר להפליא

שהתקיעה בחצוצרות כסימן למסע המחנות , מסביר ן"הרמב. זה צעדו לאורך כל תקופת המדבר

ם מחנות אחריה, מחנות המזרחתחילה : קבוצת מחנות בנפרד לפי הסדר הבא היתה עבור כל

 :וכך כתב, מחנות המערב ולבסוף מחנות הצפוןו הדרום

 מחנות למסע הראשונה, תרועות שתי הכתוב פירש - תימנה החנים המחנות ונסעו"

 שיתקעו - למסעיהם יתקעו תרועה ואמר. הדרום מחנות למסע והשנית( ה פסוק) המזרח

 ורביעית ימה החונים המחנות למסע שלישית תרועה שיתקעו לומר, מסעיהם לכל כן

 ".עצמו בפני מסע דגל לכל כי, צפונה החונים למסע



 לכנס נועדההתקיעה , לדבריו. 'תרועה'היה שונה מתפקיד ה' תקיעה'שתפקיד ה, מבארהספורנו 

להכריז על נועדה  'תרועה'הו, ות שנועדו למקרא העדהתקיעהכמו , לקראת הנסיעה ותאת המחנ

 :וזו לשונו, ת המסעתחיל

 שהיה כמו יחד שיקבצו מסעיהם בשביל עמה והתקיעה המקדש נסיעת בשביל התרועה"

 ".תרועה בלתי בתקיעה והנשיאים העדה מקרא

 

ת עֹוָלם " :בפסוק חנאמר  ֲחֹצְצרֹות ְוָהיו  ָלֶכם ְלֻחק ַ ֲֹהִנים ִיְתְקעו  ב ַ י ַאֲהרֹן ַהכ  יֶכםו ְבנֵּ  "ְלדֹרֹתֵּ

 . על מנת לכבד את המעמד, ים כשריםהתקיעה בחצוצרות נעשית על ידי כהנ

 (: תשכה רמז בהעלותך) שמעוני בילקוט מובא

', כסף חצוצרות שתי לך עשה': אומר שהוא לפי -? נאמר למה -' עולם לחוקת לכם והיו'"

 לחוקה -' עולם לחוקת לכם והיו': לומר תלמוד? לבניו ירושה יהו ועשאן הואיל אני שומע

 היו כשרים במדבר משה שעשה הכלים כל: אמרו מכאן. לדורות מתנה ולא, לדורות ניתנו

 ". החצוצרות מן חוץ לדורות

 כי, העדה את להקהיל שעיקרן, המדבר תקופת לצורך משה שעשה החצוצרות בין מבחינים ל"חז

 היא בהן והתקיעה שעשייתם ,לדורות חצוצרות עשיית ותומצ לבין - לשעתה מצוה היו אלה

 ".עולם חוקת"

להכין  לדורות מצוה זאת עם ,(טו, ראה במדבר רבה טו)לפני מותו  נגנזו משה שעשה החצוצרות

 .ה או בימי שמחהצר ובעת מלחמהשעת ב בהן לתקועחצוצרות כסף ו

 

ר ֶאְתכֶ " :בפסוק טנאמר  ר ַהצ ֹרֵּ ַאְרְצֶכם ַעל ַהצ ַ ם ְוִכי ָתֹבאו  ִמְלָחָמה ב ְ ֶ ְרת  ֲחצְֹצרֹת ְוִנְזכ ַ עֶֹתם ב ַ ם ַוֲהרֵּ

י  יֶכםקֵּ ֱאלֹ  'הִלְפנֵּ ֹאְיבֵּ ם מֵּ ֶ ְעת  ַ  "יֶכם ְונֹוש 

 :ב"הנציכדברי , נועדה לעורר את העם לתשובה ותפילה, מלחמה בשעתהתקיעה בחצוצרות 

 ."לה עם החצוצרותישיזעקו ויתעוררו בתפ ,להינו תפיהי ',והרעתם'"

 :(א ,ב תניתעהלכות ) ם"רמבהוכך כתב 

ודבר זה מדרכי התשובה ... ת עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרהומצו"

, לל מעשיהם הרעים הורע להןידעו הכל שבג ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, הוא

                          ."וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם ...ככתוב

, ומתוך כך ריבונו של עולם. נועדה לעורר אותנו לתשובה ותפילה מלחמה התקיעה בחצוצרות בזמן

 .נוינותן לנו את הכוח והיכולת לנצח את אויב, באהבתו אותנו ובחמלתו עלינו

 

יֶכם ְועַ " :בפסוק ינאמר  ֲחֹצְצרֹת ַעל עֹלֹתֵּ ם ב ַ ֶ ֶכם ו ְתַקְעת  ֵּ י ָחְדש  ֵּ יֶכם ו ְבָראש  ְמַחְתֶכם ו ְבמֹוֲעדֵּ ל ו ְביֹום ש ִ

יֶכם ֲאִני  י ֱאלֹהֵּ רֹון ִלְפנֵּ יֶכם ְוָהיו  ָלֶכם ְלִזכ ָ ְלמֵּ ַ י ש   "יֶכםקֵּ ֱאלֹ  'הִזְבחֵּ

בהעלתך ) בספרי ל"חז דרשו כךו ,'ה לפני לשמוח הציבור את לכנס החצוצרות נועדו שמחה בעת

 : (עז

 -' חדשכם ובראשי, 'רגלים שושל אלו -' ובמועדיכם, 'שבתות אלו -' שמחתכם וביום'"

 ".'בחצוצרות ותקעתם, 'מעוכמש



 :מבאר י"ורש

 ".מדבר הכתוב ציבור בקרבן - עלתיכם על"

כמו מוספי השבתות , כלומר היו תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבת עולות הציבור וזבחי שלמיהם

 .והמועדים וראשי החודשים

 : מוסיף עזרא האבן

 קרבנות רק לא היא השמחה]' בחצוצרות ותקעתם... ובמועדיכם שמחתכם וביום'"

 יום וקבעתם - עליכם הבא האויב נצחתם או, אויב מארץ ששבתם[ אלא, המועדים

 ". שמחה

 .הישועה חצוצרות גם הן - והצרה המלחמה כלומר חצוצרות

 המואבים מפלת על ירושלים אנשי התבשרו שכאשר, יהודה מלך יהושפט ואכן מוצאים אנו אצל

 (: כח, כ) 'ב הימים בדברי ככתוב, מתוך שמחה רותבחצוצ ותקעו למקדש כולם עלו, ברכה בעמק

ם ַוי ָֹבאו  " ַלִ ָ ְנָבִלים ְירו ש  רֹות ב ִ ית ֶאל ו ַבֲחֹצְצרֹות ו ְבִכנ ֹ  ". 'ה ב ֵּ

עזר לנו על ש' הואת ההודיה הגדולה ל, החזרה מהמלחמזמן הבהגדולה ילדים את השמחה לנתאר 

מקריב קרבנות של שבח והודיה עם ישראל  מתוך. מהצר הצורר אותנו נוהצילו לנצח את אויבינו

 .תוקעים בחצוצרות' וכהני ה שמחה

כיצד יתכן שאותן חצוצרות משמשות את ישראל גם בימי צרה וגם בימי : ניתן לשאול את הילדים

 ?שמחה

 'וזועק אל ה, בחצוצרות בזמני התעניות ומריע, לתשובה שמתעורר שמי ,שיש בכך רמז, ולהשיב

 .והשמחה הישועה בזמן גם אלו בחצוצרות לתקוע שיזכה, הוא מובטח - צרה בעת

 

 (כח-פסוקים יא)המסעות 

עם ישראל ערוך לצאת  .ותלמסע כבר מוכנ ותחצוצרות הקוראוה, תויעם ישראל מסודר בחני

ואף  ,נות לא פשוטיםסיוינ כללה בתוכהתקופת המסעות , כפי שראינו בפרק הקודםו, למסעותיו

להתקדם לארץ רצון ו 'ה נאמנות לדבר מתוך, ה ובשמחהבגבורבהם ד עם ישראל עמ על פי כן

 . ישראל

 :ומדגישה שתי נקודות עיקריות, התורה מתארת את סדר הנסיעהבפסוקים הבאים 

 .העיסנה המחנות בזמןסדר  .א

 .לקראת המסעות' המשכן סדר הפירוק של  .ב

 

ש פחות חודשניים עשר  במשך, החל לאחר ששהו ישראל בהר סיני מאז מתן תורה המסע הראשון

 : י"רשבמבואר כ, עשרה ימים

שהרי  ,ימים עשו בחורב' נמצאת אתה אומר שנים עשר חודש חסר י -בחדש השני "

 ."בראש חודש סיון חנו שם ולא נסעו עד עשרים באייר לשנה הבאה

 .חצוצרותה יעתתקשמעו את הענן עולה ואת  לאחר שהייה ארוכה למרגלות הר סיני ראו ישראל

 עם ישראל. הכרזה זו מבשרת על המסע הראשון מהר סיני לקברות התאוה שבמדבר פארן

 . גדולהובהתרגשות שמחה ב ארץ ישראלעבר ם למתקד



, ובניו אל הקודש ופרקו את הפרוכת וכיסו בעזרתה את הארוןן אהרנכנסו  הענן עם עליית

את  ורקיפוון ובני מררי בני גרש לאחר מכן באו. ובכיסויים מיוחדים אחרים את שאר הכלים

 .ועמדו מוכנים לקראת התחלת המסע, והעמיסו אותו על העגלות המשכן

אף בשעת קריאת נוהגים יש ו. קריאת פסוקים אלה צריכה להיות באוירה של שמחה והתרגשות

 על המסע' המביעה את השמחה וההודיה לה, לקרוא את סדר המסעות במנגינה מיוחדתהתורה 

 . לארץ ישראל

בני גרשון ובני מררי עם העגלות  אחריו נוסעיםמיד ו ,יהודהוא דגל מחנה ה ,גל הראשון שנוסעהד

 .חלקי המשכןטעונות בה

עם הארון  נוסעים בני קהת ,המחנה במרכז, ומיד אחריו, מחנה ראובןהוא דגל , השני שנוסעדגל ה

 .ים ונתונים על מוטותמכוסוכלי הקודש 

 .מחנה בני דןוהמאסף לכל המחנות הוא , אפרים דגל מחנה בני הדגל השלישי הוא

, (כה-יח, ראה במדבר ב)ומחנה אפרים מאחוריו במערב , מקומו של מחנה דן הוא בצפון, למעשה

אבל מכיון ששלושת השבטים שבדגל , כלומר מקומו של מחנה דן אינו בסוף המחנה אלא באמצעו

וכן מדגל מחנה אפרים , אשר בדרום מחנה דן היו מרובים משלושת השבטים שבדגל מחנה ראובן

לכן הוטל עליהם להיות , והתפשטו על פני מרחב גדול עד לאחורי מחנה אפרים, שבמערב

 :י"רשוכדברי , היו בני דן מוצאים ומחזירים לו, וכל מי שהיה מאבד דבר', מאספים'ה

יה לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין ה ,תלמוד ירושלמי -מאסף לכל המחנות "

 ."נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו

 

 (לב-פסוקים כט) יתרו מתבקש להצטרף למסע

ן את כל הדתות ובחחכמתו הרבה הביאה אותו ל. הוא היה כהן מדין, שימש בתפקיד נכבד יתרו

 .לעם ישראל הצטרףהתגייר ולעד שבחר ל ,שבעולם

למצוא את ו, תובמפגש הראשון א סות להיזכרנבקש מהילדים לנ .אדם טוב ומוסרי יתרו היה

 . הפסוק שממנו לומדים על טוב ליבו

ן ֶאת ָהִאיש  ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם": נאמר (כ, ב) שמותבספר  ֶ ה ז ֶה ֲעַזְבת  ָ ֹנָתיו ְוַאי ֹו ָלמ    "ַוי ֹאֶמר ֶאל ב ְ

לדאוג לו ולהכיר לו מיד הוא ביקש , הרועיםפני בין שאיש מצרי הציל את בנותיו מכשיתרו ה

 .טובה

מתוך דאגה לשלומו של משה , סדרי המשפט אנו פוגשים את עצת יתרו למשה רבנו בעניןבהמשך 

 .ולהתייעלות סדרי המשפט בישראל

  (:ט ,א) רבה בשמותל אומרים "חז. על זכויותיו של יתרו אנו לומדים ממקור נוסף

 –בלעם שיעץ  .בלעם ואיוב ויתרו - היו באותה עצה' ג :סימון מר רביחייא א בירמר א"

 ".תזכו בניו וישבו בלשכת הגזי -יתרו שברח  ,נידון ביסורין - איוב ששתק ,נהרג

ונמנע יתרו ברח , ו כיצד להשמיד את עם ישראלבכשפרעה נמלך ו, יתרו נמנה בין יועציו של פרעה

 .מלשתף פעולה

 בני יתרו בין הקיני דידותקשר של יהיה  ,לאחר הכניסה לארץ ישראל, הדרך גם בהמשך

 .בין ישראלו ,בנגב ובצפון הארץ, שהתיישבו בסיני



א בכך ביט .'חובב' וכינהו ,להתקרב לעם ישראל כדייתרו עשה משה רבנו ראה את המאמצים ש

 (:פסוק כט) י"רשוכך כתב . חותנו של יתרו התורה תאת אהב משה רבנו

 ."רהעל שחיבב את התו ,חובב. ..ושמות הרבה היו לו"

בשל . בעצותיו המחכימותסייע ואף  ,יתרו זכה לראות הרבה מהניסים שאירעו לעם ישראל במדבר

להציע לו להצטרף לעם ישראל במסעו לארץ משה חליט הרצונו העז להיות חלק מעם ישראל 

מקום היה בעיר יריחו שיוחד כנחלה עבור אבל , לא יוכל לקבל נחלה בארץאמנם יתרו . ישראל

בכל אותן ארבע מאות וארבעים שנה , ובינתיים, ד בית המקדש להיבנות בחלקוהשבט שעתי

פסוק ) י"רשוכדברי . ניתן חלק זה לבני הקיני באופן זמני ,שמכניסת ישראל לארץ ועד בנין הבית

 (:לב

מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקין את הארץ היה  -' והיה הטוב ההוא וגו"

 דשקהמית מי שיבנה ב ,אמרו .ק אמה והניחוהו מלחלוק"מה על תק א"דושנה של יריחו ת

ובני קני ' :שנאמר ,ובין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו ליונדב בן רכב ,בחלקו הוא יטלנו

  ".(טז, שופטים א)' וגו 'חותן משה עלו מעיר התמרים

, יח)שמות  בספר .והמפרשים חלוקים בכך, פרת אם יתרו נענה לעצת משה או לאסהתורה לא מ

שם מבואר שחזרתו היתה כדי י "וברש, מסופר שיתרו חזר לארצו ולא הצטרף למסע ישראל( כז

ולכן קיימו בו ישראל את , אך לאחר שגיירם שב והצטרף לבני ישראל, לגייר את בני משפחתו

 .ונתנו לבני בניו את דושנה של העיר יריחו" והטבנו לך"הבטחת 

 

 "ןהארו בנסוע יויה"פרשת 

ְנסֹעַ  ַוְיִהי" :לו-לה בפסוקיםאמר נ ה ַוי ֹאֶמר ָהָארֹן ב ִ ֶ ְנֶאיךָ  ְויָֻנסו   ֹאְיֶביךָ  ְוָיֻפצו  ' ה קו ָמה ֹמש   ְמש ַ

ֶניךָ  ָ ו ָבה יֹאַמר ו ְבֻנחֹה. ִמפ  ָרֵאל ַאְלֵפי ִרְבבֹות' ה ש   "ִיש ְ

. בהמשך פרטשנ כפי ,עצמו בפני ספראף  אומרים ויש, עצמה בפניה פרשיה יםומהו פסוקים אלה

  .לדורות וביםחשיסודות  ל לומדים ממנה"חז אך ,ומונה שני פסוקים בלבד קצרה אמנם זו פרשיה

כדי להפריד אותם מן , אלה פסוקים ן הפוכות לפני ואחרי"כתובות אותיות נו, בספר התורה

העמידה על  .התורה בכל יחידאית תופעהסימונים אלה הם . הפסוקים שלפניהם ולאחריהם

 .תסייע לנו להבין את משמעות הפסוקים  ,ההפוכות ם"הנוני ותמשמע

 : אומרת (א"קטז ע) שבתב ראהגמ

 הוא ברוך הקדוש לה עשה זו פרשה, 'משה ויאמר הארן בנסע ויהי': רבנן תנו"

 . ..."עצמו בפני הוא חשוב שספר מפני...: אומר רבי ...ולמטה מלמעלה סימניות

ם ההפוכות באה ללמד שיש לפסוקים אלה "על ידי הנוני הפרדת שני הפסוקים, לפי דעת רבי

כלומר ספר במדבר נחלק לשלושה ספרים ומספר הספרים בתורה . חשיבות של ספר בפני עצמו

ויהי ', 'ןוראהויהי בנסוע 'במדבר עד  ,ויקרא ,שמות ,בראשית)י תורה עֵּ בְ שבעה ש   -הוא שבעה 

חלוקה זאת מלמדת על מעלת שני הפסוקים  (.םוחומש דברי ,במדבר ףמשם עד סו ',ןוראהבנסוע 

 . שבתווך המהווים ספר חדש ודורשת מאתנו להתבונן בתוכנו של ספר זה ולהבין במה חשיבותו



 :(49' עמבמדבר )בשיחותיו  ה"הרצי מבאר

' ארון ה. וריבונו של עולם אתנו בנסיעתנו, בפרשה שלנו מתחילים הנדודים"

ארון 'מוסבר שלפעמים נאמר ' הכוזרי'בספר ! 'רוןויהי בנסוע הא'. אתנו' מתגלגל'

ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה 'כפי שנמצא בפרשתנו , ה"והכוונה לקב'' ה

התורה )כי אורייתא וקודש אבריך הוא חד הוא '', ובנוחו יאמר שובה ה... 'ה

ריבונו של . 'במדבר הגדול והנורא, 'נמצא אתנו גם בדרך' ה(. ה אחד הם"והקב

עובדה זאת כל כך חמורה וחשובה עד כדי כך . 'שכינתא בגלותא'! לם בדרךעו

חומש מיוחד של ריבונו של ... ששני פסוקים אלה קובעים ספר מיוחד בפני עצמו

 ."'עמו אנכי בצרה'... עולם הסובל גלות ונדודים אתנו

ראל עמו ה עליונים ותחתונים ומשרה שכינתו על יש"ברוב אהבתו וחיבתו לישראל עוזב הקב

אורייתא , קודש אבריך הוא", בכך מתגלה מעלתם של ישראל בעולם. ומלווה אותם בכל נדודיהם

 "!וישראל חד הוא

 .'ספר בפני עצמו'מדובר בערך עליון ויסודי שמפאת חשיבותו הגדולה נחשב כ

 :מוסיף נקודה נוספת( קנז ,ח קובץ) בשמונה קבצים הרב קוק מרן

 בנסוע ויהי' בפרשת הזורח האור הוא, תורה של האור על ידי משיח של אורו"

 מתיירא שאינו משיח של אורו - לפורענות פורענות בין באמצע שנכתב, 'הארון

ראה ] ''ה מהר ויסעו' דבפסוק הספר מבית ובריחה התורה מעזיבת לא, מחוצפא

 ותביעת תאוה התאוות לכדי עד והשפלה מהתאוננות ולא, [לה, ן במדבר י"רמב

  ."בשר

הגמרא וכדברי , שכינתו על ישראל אלא אף בתוך נפילותיהם' לא רק בשעת הנדודים משרה ה

. "אפילו שעה שהן טמאים שכינה עמהן -' השוכן אתם בתוך טומאתם'"(: ב"נו ע) ביומא

בין פסוקי הפורענויות מלמדת אותנו שגם בשעות המשבר הקשות ' ויהי בנסוע'הופעת פסוקי 

 .כן בקרבםשו' ה, ביותר של ישראל

 

 ? ומדוע הפכוה, את ההפרדה בין הפרשיות ןסמן ל"מבין כל האותיות נבחרה דווקא האות נו מדוע

ל: "שנאמר, ן היא עדות לנפילת ישראל"האות נו אֵּ ְשרָּ יף קּום ְבתּוַלת י  (. ב, עמוס ה" )נְָּפלָּה ֹלא תֹוס 

אך בתוך נפילה גדולה זאת . ילהמעידות על נפ, ושלאחריהם' ויהי בנסוע'הפורענויות שלפני פסוקי 

לרמז שהנפילה עתידה , ן הפוכה"ואולי זאת הסיבה שהנו. אליהם ומעלתם' מתגלה גם חיבת ה

ם ישראל גם בשעת "שכן אין הקב, להתהפך ולברר את גדולתם של ישראל ה נמנע מלהיות ע 

 . כי לעולם נפילתם של ישראל אינה אלא זמנית ומקרית, נפילתם



 

 

 :וקיםפסה פירושל נעבור, מהות והחשיבותלאחר הבנת ה

  "'ה קו ָמה"

 האבן עזרא ?אם כן מה משמעות הפסוק', ישיבה'או ' קימה'ה לא שייך לדבר על "לגבי הקב

כאשר יראו שקמת  ',ויפוצו'וטעם  .להלחם לעמוד אדם בני כדרך - 'ה קומה" :מבאר

  ...."מיד יפוצו אויבך, לעשות מלחמה

שילחם מלחמותינו ויכריע את ' כך אנו מבקשים מה, הילחם באויביהםכמו שבני אדם קמים ל

 .אויבינו במערכה

 

ְנֶאיךָ  ְוָיֻנסו   ֹאְיֶביךָ  ְוָיֻפצו  " ֶניךָ  ְמש ַ ָ  " ִמפ 

  :י"רשכתב 

 והיה שאמר מי את שונא ישראל את השונא שכל, ישראל שונאי אלו - משנאיך"

 יערימו עמך על, הם ומי, (ג, פג תהלים)' ראש נשאו ומשנאיך' :שנאמר, העולם

 . "סוד

הם שונאים את ריבונו של עולם ומתוך , שונאי ישראל שבכל הדורות אינם שונאים רק את ישראל

ולכן , אינם יכולים לפגוע' בה. בעולם' המופקד על קיום דבר ה' כך מתגברת שנאתם גם על עם ה

 .הם מנסים לפגוע בעם ישראל

 

ו ָבה יֹאַמר ו ְבֻנחֹה"   "'ה ש 

  :וזו לשונו, שבמילים אלו ישנה תפילה ובקשה התוספות מבעלי זקנים הדעתכתב 

 יחסר ולא במספרם למקומם ישראל של והרבבות האלפים כל שישובו רצון יהי"

 . ..."איש מהם

. ולא יחסר מהם איש, אנו מבקשים ומתפללים שישובו כל יושבי הגלות לארצנו ארץ ישראל

 .וישרה שכינתו למקומו ישוב' ה גם, וכשישובו ישראל למקומם

  (:רי רמז בא פרשת) שמעוני ילקוטבל "וכך אמרו חז



 ,עמהם שכינה למצרים גלו, עמהם גלתה שכינה כביכול ישראל שגלו מקום כל"

 :שנאמר ,עמהם שכינה לבבל גלו', וגו 'אביך בית אל נגליתי הנגלה' :שנאמר

, 'בעילם כסאי ושמתי' :שנאמר ,עמהם שכינה לעילם גלו, 'בבלה שולחתי למענכם'

 חוזרת שכינה חוזרין וכשהם, 'מאדום בא זה מי' :שנאמר ,עמהם שכינה לאדום גלו

 ."'שבותך את' ה ושב' :שנאמר ,עמהם

 

ָרֵאל ַאְלֵפי ִרְבבֹות 'ה"  "ִיש ְ

 : הספורנוכתב 

 נקרא לא: ל"ז כאמרם, 'ישראל אלפי צבאות' ה' כמו -ישראל  אלפי רבבות' ה"

  ."ישראל צבאות שם על אלא 'תצבאו'

 .  גילוי שמו יתברך בעולם הוא על ידי המון בית ישראל שהולכים בדרכיו ומקיימים מצוותיו

 מבט למורה

ספר בפני 'הם פסוקים יסודיים וחשובים עד כדי כך שהם מהווים ' ויהי בנסוע הארון'פסוקי 

אהבת : והוא, וב העולה מהםלכן נדגיש פסוקים אלה ונעמוד בהרחבה על המסר החש. 'עצמו

גם בנפילותיהם , לישראל והשכנת שכינתו בתוכם גם בשנות נדודיהם במדבר' ה

הכרה זו שמרה על עם ישראל בכל הגלויות . וגם בשנים של תחיה וישועה, ובגלויותיהם

 .  לנצח נצחים' עם ה -וגלתה את סגולתו ואת היותו עם נבחר מכל העמים 

  



 :להוסיף למסרים

 "ןוע הארוויהי בנס" פרשת

השרה שכינתו בקרב ישראל גם בשנות הנדודים ' ה, לעמו' מרוב אהבת ה -מעלת בני ישראל 

' וה' שהם אהובים לפני ה, על ידי כך מתגלה מעלתם של ישראל. במדבר וגם בשעת צרה ונפילה

 . חפץ ביקרם גם בשעות משבר ונפילה

בונו של עולם נמצא עם ישראל בצרתם ההבנה שרי -מעלת בני ישראל קובעת ספר לעצמו 

 .יסודית וחשובה עד כדי כך שהיא קובעת ספר נפרד, ובטומאתם מתוך דאגתו ואהבתו אותם

הם שונאים את , שונאי ישראל שבכל הדורות אינם שונאים רק את ישראל -ת שונאי ישראל ורשע

 . בעולם' דבר ה המופקד על קיום' ריבונו של עולם ומתוך כך מתגברת שנאתם גם על עם ה

 .ישוב למקומו וישרה שכינתו' גם ה, כשישובו ישראל לארצם -מעלת ארץ ישראל 



 'רעיונות מרכזיים בפרק י

  

 שמחה לשם או צרה בעת לכינוס קריאה .א :בחצוצרות לתקיעה עיקריות מטרות שתי. 

 שליחו רבנו משה או, ה"הקב) מלך המלכת. ב          

 (.הנאמן

 את להקהיל שעיקרן, המדבר תקופת לצורך משה שעשה החצוצרות יןב מבחינים ל"חז 

 שעשייתם, לדורות חצוצרות עשיית מצוות לבין - לשעתה מצוה היו אלה כי, העדה

 ".עולם חוקת" היא בהן והתקיעה

 ותפילה לתשובה העם את לעורר נועדה, מלחמה בשעת בחצוצרות התקיעה. 

 ה לפני לשמוח רהציבו את לכנס החצוצרות נועדו שמחה בעת'. 

 בחצוצרות תוקעים' ה וכהני שמחה של קרבנות מקריב ישראל עם והודיה שבח מתוך 

 .במלחמה כשמנצחים

 מובטח - צרה בעת' ה אל וזועק, התעניות בזמני בחצוצרות ומריע, לתשובה שמתעורר מי 

 .והשמחה הישועה בזמן גם אלו בחצוצרות לתקוע שיזכה, הוא

 ישראל לארץ המסע על' לה וההודיה השמחה. 

 להצטרף לו להציע משה החליט לכן, תורה אהבת לו והיתה ומוסרי טוב אדם היה יתרו 

 .ישראל לארץ במסעו ישראל לעם

 



 ד"בס

 אפרק י
 :עיקריים נושאים השיש בפרקנו

 (ג-א פסוקים) ועונשם המתאוננים חטא .ו

 (ט-ד פסוקים) המן ושבח המתאווים חטא .ז

 (טו-י פסוקים)' ה לפני משה תלונת .ח

 (בכ-טז פסוקים) וסיפוק הבשר להנהגה הזקנים הוספת על' ה ציווי .ט

 (ל-כג פסוקים) ומידד אלדד והתנבאות הזקנים שבעים על הרוח האצלת .י

 (לה-לא פסוקים) המתאווים ועונש השליו ירידת .יא

 

 

 (ג-פסוקים א) חטא המתאוננים ועונשם

למדנו . בני דור המדברריזותם וצדיקותם של ז בדרך לארץ ישראל ועל ההכנות למדנו עלבפרקים הקודמים 

, על זריזותו של אהרן בקיום מצוות הדלקת המנורה, את קרבנות המשכן שהקריבושבחם של הנשיאים  על

על הרצון החזק  ,עוד למדנו. יים לתפקידםושראל בהכשרת הלישל  על זריזותםו ,וייםעל זריזותם של הל

כעת אנו . מדברלמרות סכנות ה' במדבר על פי הכת ישראל של העם לזכות להקריב קרבן פסח ועל הלי

יך את ישראל גם במצבים מדר' כיצד ה וממנה נוכל ללמוד, לפרשיה שעוסקת בכישלונם של ישראלמגיעים 

 .  בשעות משבר ,מורכבים

אנו נתקלים כאן בפרשיית המתאוננים ו, "העדה"או " בני ישראל" נפגשנו עם הכינוייםבפרקים הקודמים 

ִמְתאְֹנִנים ָהָעם ַוְיִהי": בפסוק אוכך נאמר , "העם" - חדש כינויב י ַרע כ ְ ָאְזנֵּ  'העם'אין ": י"רשוכתב , "'ה ב ְ

 ".אלא רשעים

את  גררו אחריהםדי אנשים רשעים שיל נגרם ע י נסביר לילדים שחטא המתאוננים"בעקבות דברי רש

 .השאר

 ?להתאונן ולהתלונןאמיתית האם היתה להם סיבה 

  :י"רשעל שאלה זו משיב 

 ".מבקשים עלילה היאך לפרוש מאחורי המקום -' עלילה'אין מתאוננים אלא לשון "

 : כתבוהספורנו 

יתה אצלם שום סיבה ראויה לזה כי לא ה, יבם באמתלא מתאוננים בל, על טורח הדרך"

 ."שיתאוננו

 ?לשוואשהתלונה היתה  המוכיחאו אות בפסוק  איזו מילה: נשאל את התלמידים

כי התלונות , ולא מתלוננים באמת, מתאוננים כמוכלומר העם היה , הדמיון-ף"בכ ,"מתאונניםכ: "נאמר

 .היו תלונות שווא

 .מה הביא את העם להתלונן, צריך להבין מהו הרקע לתלונה עדיין



ימה כמעט שנה של ,לאחר תקופה ארוכה ,'שעזבו את הר ה שתלונת העם באה בשל העובדהמסביר  ן"הרמב

 :וזו לשונו ,שישבו בו, (באייר בשנה השניה' כודש סיון בשנה הראשונה ועד חאש מר)

כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב לישוב ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע "

כי ... הראשון היו מצטערים בעצמם לאמר מה נאכל ומה נשתה ואיך נסבול העמל והעינוי

 "....י היו מדברים במר נפשםכ... היו כואבים ומצטערים

הם . נצטוו ישראל לצאת לדרכם ולהמשיך במסע במדבר השממה, לאחר חניה ארוכה למרגלות הר סיני

שגם , ניתן להוסיף ולומר. והעזיבה היתה קשה להם מאוד, כבר התרגלו לתנאי המקום והשתקעו בו

המעבר מהר סיני למדבר . התורהמבחינה רוחנית היה קשה להם לעזוב את הר סיני שבו זכו לקבל את 

 . השממה הביא אותם לידי כישלון

שתלונת העם נבעה מכך שלא היו רגילים להליכה מאומצת וממושכת לאחר החניה הארוכה , מוסיף י"רש

 :וכך כתב, למרגלות הר סיני

 ".שלא נחנו מענוי הדרך, בטנו בדרך הזה שלשה ימיםאמרו אוי לנו כמה ל  "

 ?העםתלונת על כועס ' המדוע , הדרך היתה כל כך קשהאם  :נשאל את התלמידים

לא מעמיד אדם או עם ' ה. עמוד בניסיונותנותן לנו כוחות ל' הש ,לאחר שנשמע את תשובותיהם נסביר

תפקידו של הניסיון  .המכשולים ולהתעצם על ידםיש לנו יכולת להתגבר על . בניסיון שאינו יכול לעמוד בו

 . טמונים בקרבואת הכוחות הציא אל הפועל והעם ולה הוא לרומם את

אוהב את ' כולם ראו כיצד הנתן להם את התורה ו' ה, ישראל היו במעלה גדולה עלינו לזכור שבני, בנוסף

: יעמידו לנגד עיניהם את המטרה המשמחת שלמרות הקשיים, היה מצופה מהם .ישראל ורוצה בטובתם

והם יגיעו , ל דבר היא תביא אותם אל המטרה הנכספתאבל בסופו ש ,אמנם ההליכה מאומצת וממושכת

 :י"רשוכדברי , אל הארץ הטובה שכל כך חיכו לזכות בה

 ".שתכנסו לארץ מיד, אני הייתי מתכוון לטובתכם"

, העם כראוי מונה היו ממלאים את לברגשות השמחה והאאם . שהובטחה לאבותינו ארץ ישראל היא הארץ

 :ן"הרמבוכך כתב , דרךה הם לא היו מרגישים את קשיי

שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טובה אשר נתן ', והיה רע בעיני ה"

 ...".להם

 

ַמע" ש ְ ַחר' ה ַוי ִ וֹ  ַוי ִ ְבַער ַאפ  ם ַות ִ ש   ב ָ אַכל' ה אֵּ ֹ ה ַות  ְקצֵּ ֲחֶנה ב ִ ַ  "ַהמ 

, כב) 'ב בספר שמואל י"רש כדבריו ,כשאדם כועס ניכר הדבר גם באפו .כעס גדולהוא ביטוי ל' חרון אף'

 : (ט

 שהאף, 'אף חרון' לשון כל וזהו... מנחיריו עשן יוצא הכועס דרך כן - באפו עשן עלה"

 ".הבל ומעלה נוחר

 וטהפשצורה נאמר את הדברים ב .הגשמהכ משום שהסברה מפורטת עלולה להיתפש, בזהלא נאריך 

 .ונתקדם

 

 ?האש הבוערת במי פגעה

 :לביטוי זה שני פירושים יםאובמ י"וברש, "המחנהבקצה "האש פגעה 



 . אלו ערב רב, במוקצין שבהם לשפלות -בקצה המחנה "

 ".בקצינים שבהם ובגדולים: רבי שמעון בן מנסיא אומר

 . העונש הגיע לחוטאים עצמם ,לפיו. מובן יותרהפירוש הראשון 

מנהיגי  לכך מוטלת גם עלאחריות ה, העם חוטאולהסביר שכש, להביא גם את הפירוש השניאולם ניתן 

 .העם ולדאוג לכך שלא יבואו לידי כישלון רוחשהיו צריכים לרומם את  ,העם

 

ְצַעק" :בפסוק בנאמר  ה ֶאל ָהָעם ַוי ִ ֶ ל ֹמש  ֵּ ל  ַ ְתפ  ה ַוי ִ ֶ ַקע' ה ֶאל מֹש  ש ְ ש   ַות ִ  "ָהאֵּ

 .'ובת התגובת משה ותג, תגובת העם: בזו אחר זו ש תגובותושלבפסוק זה מתוארות 

 (.ג"רלב -בעבורם ' שיתפלל לה)" ויצעק העם אל משה" - העם

 ".'ויתפלל משה אל ה" - משה

 ".ותשקע האש" - ה"הקב

 .שבוערת בקצה המחנהומפסיק את האש  את תפילת משהשומע ' ה

 

 :מביא כאן משל  י"רש

משל למלך בשר ודם שכעס על בנו והלך הבן אצל אוהבו של  - ויצעק העם אל משה"

 ".צא ובקש עלי מאבא :ביו ואמר לוא

וכן את הקשר הטוב שיש  ,ה למשה ולישראל"שבין הקב ההבזה מדגיש בפני הילדים את הקשר והאמשל 

 . לכן כדאי ללמוד אותו עם הילדים, בין ישראל למשה

ונסביר , מתי ומדוע משתמשים במשל: נשאל אותם. על משל ונמשלילדים ננצל את ההזדמנות ונדבר עם ה

 .המשל ממחיש יותר את הדברים ועוזר לנו לזכור אותם ולהפנים אותםש

 :נוכל לסדר את הדברים בטבלה

 נמשל משל

 ה"הקב מלך

 עם ישראל בן

 משה אוהבו של המלך

 : ונציין שלוש נקודות, מה אנו לומדים ממשל זה, לבסוף נשאל את הילדים

לפעמים , ודווקא בגלל זה, והב את ילדיוזה כמו אבא שא. אוהב אותנו גם כשהוא מעניש אותנו' ה .א

 .כדי שילכו ברך הישר ולא יכשלו, הוא מעניש אותם

 .אוהב את משה רבנו' ה .ב

 .עם ישראל אוהב את משה ובוטח בו שיושיע אותו ויתפלל עליו בעת צרה .ג

 



ַקע" ש ְ ש   ַות ִ  "ָהאֵּ

 : מסביר י"רש

הולכת כל אותו שאילו חזרה לאחת הרוחות היתה מקפלת ו, שקעה במקומה בארץ"

 ". הרוח

לכן האש שקעה במקומה ולא נלקחה על ידי רוח , אוהב את עמו ונזהר שלא ייפגע מי מהם שלא לצורך' ה

 .מבני ישראלנוספים ע בדרכה באנשים ופגעלולה היתה לגרום לאש לש, נושבת

  :'שנועד לחזק את האמונה בה, על טבעי נס שהתרחש כאן, כתב והספורנו

 ...".למען יכירו שהיה פלא בלתי טבעי ,נגד טבע האש"

 

ְקָרא" :בפסוק גנאמר  ם ַוי ִ ֵּ קֹום ש  ָ ָרה ַההו א ַהמ  ְבעֵּ ַ י ת  ש   ָבם ָבֲעָרה כ ִ  "'ה אֵּ

משה רבנו רוצה שהעם יפנים את הלימוד החשוב . יסיון זה לימד את ישראל כיצד להתגבר בשעת משברנ

כך לאורך כל הדורות יזכרו ישראל כיצד מתנהגים . 'התבער'ולכן הוא מכריז על שם המקום וקורא לו , הזה

 : שכתבג "הרלבוכדברי , בשעת משבר

 ".ולפרסם ענין זה המופת קרא שם המקום ההוא תבערה"

קצה 'שרק  ,מסביר (לפסוק ג) ן"הרמב. 'קברות התאווה'גם  זה מכונהמקום בפסוקים הבאים נראה ש

 .'קברות התאווה'כולו נקרא  והמקום ',תבערה' נקרא ,אששבו פגעה ה', המחנה

 

 

 (ט-פסוקים ד) חטא המתאווים ושבח המן

 

ר ְוָהאַסְפֻסף" :בפסוק דנאמר  ֶ וֹ  ֲאש  ִקְרב  ֲאָוה ִהְתַאו ו   ב ְ ַ  "ת 

 .וכבר נכשל בחטא נוסף( ן"כמבואר ברמב)' תבערה'עזב את ישראל עדיין לא  עם. עבירה גוררת עבירה

 :י"רשוכדברי , הרשעיםאחרי  ו ישראלנגרר שגם הפעםהתורה מדגישה 

 ."אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים"

 :כתב ג"רסו

 ."תערובת שביניהם מעמים אחרים"

 .וצטרפהו ואולם בני ישראל נגרר, אמנם עיקר האשמה מוטלת על הרשעים

 

בו  " ֻ ו   ַוי ָש  ְבכ  ם ַוי ִ י ג ַ נֵּ ל ב ְ ָראֵּ נו   ִמי ַוי ֹאְמרו   ִיש ְ ר ַיֲאִכלֵּ ָ ש   "ב ָ

' ה יבמסירות אחר וועל כן גם כאשר הלכ, מאתיים ועשר שניםבמשך בני ישראל היו עבדים במצרים 

במדבר תהליך של השתחררות מעבדות בר עם ישראל ע. בהם משהו מהנפש העבדותית נשארעדיין , במדבר

 . םבגדלות תפקיד ו יותר ויותרריהכלאט לאט מצרים ו

 'האספסוף' הנה באוו, ן משמיםמַ  להםהוריד מידי יום  ,ם במדברכל צרכיהה דאג לבני ישראל וסיפק "הקב

 ".מי יאכילנו בשר": עד שאמרו כולם, ותאוותאת לעורר להסית את העם ו ותחילוה



 :שתי תלונות מרכזיות במילים אלו חבויות

תלונתם היתה  אך ,בשר אכלומידי פעם הם להם בהמות ו ויאמנם ה - בשר בכל יום ולא רק מידי פעם .3

  :ן"הרמבוכדברי , הם רוצים בשר בכל יום ולא רק מידי פעםש

והיה . שאכלו ממנו פעמים רבות יפל עף א, לא היה לכל העם בשר לאכול בכל יום"

 ".כמנהג המחנות ומקומות היוקר, למקצתם מקנה ואכלו ממנו הגדולים

 ן"הרמבעל כך משיב ? וננוומדוע התל ,ו באייר"בט, לכןלישראל שנה קודם  תרדהתחיל ל השליו ,מלבד זאת

  :זו לשונוו. התלוננו לכן, בכמות קטנה או שלא ירד בקביעותהשליו ירד ש ,(יב, טז) בספר שמות

 שהיו ויתכן ...לשובע עתה ממנו להם בא לא כי, התאוה בקברות השני השלו וענין"

 רעביםו לו תאבים היו וצעיריהם, שבהם לחסידים מזדמן שהיה או, אותו לוקטין גדוליהם

 ."לעתים השלו מעשה כל היו הפשט דרך ועל... ממנו

 

 מבט למורה

 יותרחמור  העםחטא  ,י"רשאולם לפי פירוש , כפי שהסברנו, ת העםיש בסיס של אמת בתלונן "הרמב לפי

 :וכך כתב, כיון שהיה להם בשר בשפעמ

 שמות)' ווג 'ובקר וצאן אתם עלה רב ערב וגם' :נאמר כבר והלא, בשר להם היה לא וכי"

' וגו 'ראובן לבני היה רב ומקנה' :נאמר לארץ בכניסתם והלא .אכלום :תאמר ואם(. לח, יב

 ."עלילה שמבקשים אלא, (א, לב במדבר)

אם כן מדוע . אלא תמורת עבודה קשה ,שום דבר בחינם קיבלו ישראללא במצרים שי "רש מבאר' בפסוק ה

 ?היה להם במצריםהרי כעת מצבם טוב יותר ממה ש, התלוננו ישראל

החטא הולך אז , לתאווהמקום לא מכירים טובה ונותנים שכש ,י ולהסביר"נוכל להביא את דברי רש

 .כל יסוד ןנות שאין להמגיעים לטעו ,ומחמיר

 

ים היו עבדכהיו עבדים ו הם, בחינםמאכלים של  ם שוניםאכלו סוגיהם במצרים  - ולא רק מן אוכל מגוון .2

 :ן"הרמבוכדברי , יהםנאוכל מאדו ובליקש כאלה

 מן להם נותנים והיו... הדגים למשוך אותן מעבידין המצריים הדייגים היו כי פשוטו לפי"

 ...."מכמורת פורשי כל כמנהג הדגים

 

ה מצפה מבני "הקבו, ןלהסתדר גם בלעדיההיה אפשר . בקשת תאווהשהזכרנו נובעות מטענות השתי 

היו צריכים  ,במקום להתלונן על מה שאין .צור את תאוותיהםדעו לעיי ,םתוקדושבגלל מעלתם ש, ישראל

 . להיגרר לתאוות ולא, על כל הטוב שהם מקבלים' ולהודות ולשבח את ה, לראות את כל מה שישישראל 

 מידי בוקר למן שירד להם מן השמיםלצפות  כיםצריהיו ש, היהישראל  שהקושי של, מבואר ונתןתרגום יב

 :וזו לשונו, מראש היה להם אוכל מזומןא לו

ן ְדמֹוִדיק ְמִגיָסא ִמָיַדָיא" ִמְסּכַ ְכָיין ּכְ  ".ֱאָלֵהן ְלַמָנא ֲאַנן ִמְסּתַ

 .כשחסר לו אוכל םיידישמביאים לו ב קערה ורואה שמביט ענימו כ ,למןישראל היו מצפים  כלומר

 : ן"הרמבדברים דומים כתב 

 ."ווה לו ונשא עינינו אליו בכל עתתאאבל נ... שאפילו המזון שאנו חיים בו איננו בידינו"



מדוע : לשאול את הילדים נוכל ,לישראל לצפות למן שיבוא בכל יום ה היהשקש ,ן"הרמב בעקבות דברי

 ? הרבה בבת אחת הורידולא  בוקר מחדשבכל את המן ' הוריד ה

כן על ידי כך ו ,'בה וןחטיברוממה את העם וחיזקה אצלו את מידת ה, ירידת המן מידי בוקר מחדשש נסביר

 : דת יצחקעקה דבריוכ, ביום שלמחרת לא ירד להם מןאם לא יתנהגו כשורה כראוי מחשש ש והתנהג

אל עול התורה ... כי הם היו בוחרים בשחרור נפשם', אמנם עיקר רעתם הבאה באזני ה"

ובתורתו ' ועיקר הכוונה כי מאסו בה... כי לרוע מזגם היה זה להם לטורח ולמשא, והמצוה

שהוא קשה להם שתהיינה עיניהם תלויות וכלות אל ... ורצו להיות חופשים מן המצוות

 ...".המן כל היום אם ירד או לא ירד

 

נוכל לבקש , לעומת הציפיה מהם להיות אנשי רוח, שתקפה את העם החומרית הרדיפה את להדגישכדי 

מעניין . 'רוח'מוזכרת המילה  וכמה פעמים 'בשר' המילה בפרקנו מוזכרת פעמים כמה מהילדים לספור

לרמז שהתיקון לחטא ', רוח' המילה גם כתובה 'בשר'המילה  השכתוב פעם כל כנגד, לגלות שהמספר שווה

 . 'ה רוח עליהם שתנוח הזקנים תוספת יהיה, התאווה

 

 ,בטענות החוטאיםכך מדגישה את כפיות הטובה שוב ,בפסוקים הבאים מדגישה התורה את מעלות המן

 :י"רשב רואבמכ

 ".והמן כך וכך הוא חשוב, ראו באי עולם על מה מתלוננים בני"... 

  ?המן בשבח מדבריםהם  ופתאום, על המן התלוננו ישראל שבני ייתכן כיצד :הילדים את שאולל ניתן

 . 'ה דבר אלא ,חלק מתלונת העם אינם הבאים הפסוקיםאכן שונסביר  ,י"ברשאת התשובה לכך נמצא 

 

בשבחי נתמקד , בלימוד עם הילדים .המדרשהגמרא ונלמדות בהרחבה בדברי מן ה שלבות טוה יומעלות

 .המן ל דברי שבח שיעצימו יותר את מעלת"מתוך מאמרי חזר בחולאחר מכן נ ,סוקיםבפהמוזכרים המן 

 

ן" :בפסוק זנאמר  ָ ְזַרע ְוַהמ  ד כ ִ  "הו א ג ַ

המן היה מסביר שתיאור זה מלמדנו ש י"רש. הויוונחלקו הדעות באשר לזי 'גד'נקרא שזרע של צמח ישנו 

 .היה קל ללקיטה וצבעו היה לבן האבן עזראולפי , עגול

 

ינוֹ " ין ְועֵּ עֵּ דַֹלח כ ְ  "ַהב ְ

 ."שם אבן טובה -בדולח ": י"רשוכדברי  ,המן היה נראה יפה במיוחד

 

טו  " :בפסוק חנאמר  ָ  "ְוָלְקטו   ָהָעם ש 

 ".בלא עמל" :י"רשוכדברי , מןה שלא נצטרך לטרוח באסיפת דאג' ה

 :ן עזראאבב כמבואר , פתיתים פתיתיםאלא  ,להפרידוכגוש אחד שצריך לעמול  ירדהמן לא , מלבד זאת

 ".ומפורד מפוזר רק, זה עם זה נופל היה לא כי, יורה וזה"



 

ַחִים ְוָטֲחנו  " דָֹכה ָדכו   אוֹ  ָברֵּ מ ְ לו   ב ַ ְ רו ר ו ִבש   ָ פ  ו   ב ַ ַטַעם ַטְעמוֹ  ְוָהָיה ֹותֻעג ֹאתוֹ  ְוָעש  ד כ ְ ַ ֶמן ְלש  ָ  "ַהש  

 :וזו לשונו, (טו, ג) בספר ישעיה ם"במלבימבואר  דיכהל טחינה ההבדל בין

  .בריחים -' טחינה'ו, במדוך הנידך הוא - 'דוך'"

 גם המדוך בתוך לתת ויכול, המכתש תוך והורדתו העלי הרמת דייל ע תהיה הדיכה

  .קמח נעשים אין אבל, דקים לקיםלח מתפרדים והם גסים דברים

 . קמח נעשים ושם, קטניות, תבואה: דקים דברים רק בריחים יתנו לא, בהפך היא והטחינה

ר ואח, יתפורר ושם, המדוכה תוך להיתח נותנים ,גסים מדברים קמח לעשות וכשרוצים

 . קמח יעשה ושם ,בריחים כך

 כשרצו, ודכו. קמח לעשותו כשרצו, וטחנ -' בפרור ובשלו במדוכה דכו או בריחים וטחנו'

 ".בפרור לבשלו

 בספר שמות. המתאר את טעמו של המן' לשד השמן'הוא הביטוי , ביטוי נוסף שדורש תשומת לב בפסוק זה

 ."כצפיחת בדבש" מופיע ביטוי אחר בהקשר זה (לא, טז)

 ".ויהיה טעמו כדבר מתוק עם שומן": וכותב משלב בין הטעמים ג"הרס

או אולם כאשר טחנו , היה כצפיחית בדבששל המן הטעם הבסיסי  ,לדבריו. אר באופן אחרמב ם"הרשב

 .הפך טעמו לשמנוני יותר ,אותודכו 

כי נפש אוכליו לא " ,לא כן הדברים ."נפשנו יבשה"בניגוד לטענת ישראל  בא שתיאור זה, מבאר ן"הרמב

 ".וצא מיםכי הוא ילחלח וירווה ותהיה נפש אוכליו כגן רווה וכמ, תיבש

 

 מורהמבט ל

מהמן מאכלים  שהיה ניתן להכיןכך  ,טחן ודך ובישל והכין עוגות מהמן מי שרצה ,ם"הרשב נשים לב כי לפי

לא ירד בריחיים ולא בקדרה ולא "לא רק כשבישלו היה טעם שונה אלא , י"רש ולפי. טעימים ומגוונים

שהמן היה  ,לעיל ווכדברי הספרי שהובא, "ןאלא משתנה היה טעמו לנטחנין ולנדוכין ולמבושלי, במדוכה

 .משתנה לכל הטעמים שבעולם כפי רצון האדם

 

ל ו ְבֶרֶדת" :בפסוק טנאמר  ַ ֲחֶנה ַעל ַהט  ַ ד ָלְיָלה ַהמ  ן יֵּרֵּ ָ  "ָעָליו ַהמ 

 :האבן עזראוכדברי , ישראלבני היה מונח במקום נקי ושמור לטובת יהמן ריבונו של עולם דאג לכך ש

 ."אחר שירחץ הטל את המקוםמקום נקי  היה יורד על"

 : שפתי כהןבספרו , מתלמידי רבי יוסף קארו בצפת, והוסיף הרב מרדכי הכהן

וכן  .כדי שלא יקבל מלחות הארץ ויתגשם ,הטל על המחנה לילה ירד המן עליו וברדת"

והיה כמונח , שהיה מכסה עליו כדי שלא יקבל מגשמות האויר', וגו 'ותעל שכבת הטל'

 ."פסאבקו

המשלב עובדות  (ילקוט שמעוני במדבר רמז תשלה) המדרש לאור דבריהדברים רחיב את ניתן לה

 :שמותחומש ב המסופרות



מלמד שהיה יורד על האסקופין ועל  ,'וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו'"

לך יכול היו אוכלין אותו מלוכ ,או לפי שהיה יורד על האסקופין ועל המזוזות. המזוזות

לה ונעשה יכגליד היה יורד תח ,'והנה על פני המדבר דק מחספס' :תלמוד לומר, ומטונף

 . ואוכלין והמן היה יורד עליו והיו ישראל מלקטין ,[מגש אוקערה ]= לארץ כמין אסקוטלא 

ותעל ' :תלמוד לומר, אבל מלמעלה יכול יהו השקצים וזבובים שוכבים עליו, הרי מלמטה

והם קוראין , [קופסא, ארגז]= לו מונח בתוך דלוסקמאיכא ,היה מונחמלמד ש ,'שכבת הטל

ואחר כך  ,קריאת שמע ומתפללין ואדם יוצא לפתח ביתו ומלקט פרנסתו ופרנסת ביתו

 . "'וחם השמש ונמס'

לספר שמות ( ה, טז)בפירושו הקצר  זראען אבה .כאמור ניתן ללמוד על מעלת המן ממקורות רבים נוספים

 : וזו לשונו, ים שהיו במןעשרה נסמונה 

כי רובי הפלאים הם , בעבור שעמד זה הפלא ארבעים שנה, ופלא המן גדול מכל פלא"

והשלישי , היותו סביב למחנה לבדו -והשני , ירידתו -האחד : ועשרה נסים יש בו. לעתם

, ולא ימס אשר לקטו, שימס בחום השמש -והרביעי , העתקתו עמהם ממסע אל מסע -

שביעי , שיימשנה ביום הש -שי יוהש, לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר -והחמישי 

כי כן הכתוב  -והוא גם התשיעי , שמיני ושני טעמים יש לו. ולא הבאיש לילה ויום -

 'כצפיחית בדבש'וכתוב אחר אומר ( ח, במדבר יא) 'לשד השמן'במקום אחד אומר כטעם 

לשד 'רק המבושל בפרור כטעם , ננו מבושלאם אי, (שם) 'כצפיחית'והנכון שהוא (. לא)

 ".שעמד לדורות ולא הבאיש -והנס העשירי (. ח, במדבר יא) 'השמן

 : כתב (ו, טזשמות ) ן"רמבוה

לחם אבירים אכל ' -( ב"עה ע)רמזוהו רבותינו במסכת יומא , ודע כי יש במן ענין גדול"

אמר לו רבי . עקיבאדברי רבי , לחם שמלאכי השרת אוכלין, (כה, תהלים עח) 'איש

לחם לא אכלתי ומים ' :והלא כבר נאמר, השרת אוכלין לחם וכי מלאכי, טעית ,ישמעאל

והענין הזה שאמר . לחם שנבלע באיברים', אלא לחם אבירים, '(ט, דברים ט) 'לא שתיתי

 .שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה, ארבי עקיבא הו

 .לםומחיה לכ, (ו, נחמיה ט) 'כלםואתה מחיה את ' :(ד, שמות רבה לב)וכן דרשו 

 . שישיגו בו באור טוב טעם, (ז, קהלת יא)' ומתוק האור' :ועליו נאמר

מן ונמצא שאנשי ה, והמן הוא מתולדת האור העליון שנתגשם ברצון בוראו יתברך

 .ומלאכי השרת נזונין מדבר אחד

קיומם  ורבי ישמעאל תפשו מפני שקיומם אינו בדבר המתגשם מתולדת האור שהרי

כי הנפש במחשבתה , ומפני זה היו מוצאים טעם במן מכל מה שירצו, באור העליון עצמו

 ".תדבק בעליונים ותמצא מנוח חיים ותפק רצון מלפניו

ומתוך כך נעמיק את רגש הכרת הטוב שהיה צריך להיות , נדבר עם התלמידים על מעלת המן, לאור זאת

את פרשיית סכם המ ר הירש"הרשוכדברי , עמם בנתינת המן חסד המופלא שנעשהעל ה, בליבם של ישראל

 :וכותבהמן 

יום הוא ונמצא שכל , הרי אופן ירידת המן גילה את ההשגחה המיוחדת שהמן ניתן בה"

עובדה זו היתה צריכה להעריב . ים שניתנה להם במיוחדקכמתת אל - 'מן'היה מונח שם כ

 ".את המן גם בפיהם של פשוטי ההדיוטות

 



 :םלסיכו

 . יבש ולא מגוון ואשהוטוענים  ,מתלוננים בני ישראל על המן, בעקבות תלונת הערב רב

 :שלושה דברים מרכזייםהמן המתבטא ב ו שלאת שבח (ט-בפסוקים ז)התורה  מדגישה כנגד זה

 .אותוקל ונוח לאסוף  .א

 .ויפהמראהו משובח  .ב

 .מגווןטעמו טעים ו .ג

 

 (טו-פסוקים י)' תלונת משה לפני ה

 

ַמע" :פסוק יבנאמר  ש ְ ה ַוי ִ ֶ ֶֹכה ָהָעם ֶאת ֹמש  חָֹתיו ב  ְ פ   "ָאֳהלוֹ  ְלֶפַתח ִאיש   ְלִמש ְ

, (ראשוןה ופירושב י"רש) "משפחות משפחות נאספים ובוכים" אלא, תלונות העם לא היו רק של יחידים

 (.ן עזראאב) "בפרהסיא -איש לפתח אהלו " אלא, לא רק בצינעהו

ְתָך" ,לכל צרכיהם במדברודאג הוציאם ממצרים ה "הקב. כפיות טובהר של עם ישראל חטא חטא חמו ְמלָּ  ש 

ה ֹלא ְלתָּ ֶליָך בָּ עָּ ה ֹלא ְוַרְגְלָך מֵּ קָּ צֵּ ים ֶזה בָּ ע  נָּה ַאְרבָּ מר כה על ובואילו עם ישראל מתלונן ו, (ד, דברים ח) "שָּ

. זה לא מצדיק תלונה ךא, (לעיל המוזכריםן "הרמב כדברי)פי רצונם ללא תמיד היה להם בשר  אמנם. מצבו

 . מרירותמתוך  אלא התלוננוהם לא ביקשו אך , התגובה בודאי היתה שונה, אם היו פונים בבקשה

 ,עונש כבד מאודשעלול לבוא על ישראל משה מבין  .הקושי של משה לסבול את טענות העם מובן אם כן

 .בדברים' פונה אל הו

 

ה ַוי ֹאֶמר" :טו-יא בפסוקיםנאמר  ֶ עֹתָ  ָלָמה' ה לאֶ  מֹש  ךָ  ֲהרֵּ ה ְלַעְבד ֶ ָ ן ָמָצִתי לֹא ְוָלמ  יֶניךָ  חֵּ עֵּ ו ם ב ְ  ָלש 

א ֶאת ָ ל ַמש   ת ָהִריִתי ֶהָאֹנִכי: ָעָלי ַהז ֶה ָהָעם כ ָ ל אֵּ יהו   ָאֹנִכי ִאם ַהז ֶה ָהָעם כ ָ י ְיִלְדת ִ ַלי ֹתאַמר כ ִ הו   אֵּ אֵּ ָ  ש 

יֶקךָ  ר ְבחֵּ ֶ ֲאש  א כ ַ ָ ן ִיש   ר ָהֲאָדָמה ַעל ַהי ֹנֵּק ֶאת ָהֹאמֵּ ֶ ְעת ָ  ֲאש  ב ַ ַאִין :ַלֲאֹבָתיו ִנש ְ ר ִלי מֵּ ָ ש  ת ב ָ  ְלָכל ָלתֵּ

י ַהז ֶה ָהָעם ו   כ ִ אֹמר ָעַלי ִיְבכ  ָנה לֵּ נו   ת ְ ָ ר ל  ָ ָלה ָבש  י ָאֹנִכי או ַכל לֹא :ְוֹנאכֵּ את ְלַבד ִ ֵּ ל ֶאת ָלש   ַהז ֶה ָהָעם כ ָ

י ד כ ִ י ָכבֵּ נ ִ ֶ ָכה ְוִאם :ִממ  י העֹש ֶ  ַאת ְ  כ ָ ִני ל ִ ן ָמָצאִתי ִאם ָהרֹג ָנא ָהְרגֵּ יֶניךָ  חֵּ עֵּ ָרָעִתי ֶאְרֶאה ְוַאל ב ְ  "ב ְ

דאגה ו, הקשה של העם ומצבבנת אלא מתוך ה, ייאוש באות מתוך טענות משה אינן, גנון הקשהלמרות הס

 .וומבקש את עזרת בכאב גדול' זועק אל ה משה רבנו .לו למצבו ולעונש הצפוי

, יז) בחומש שמות משה טענת על והקבלה הכתבוכך כתב בעל , נוספים במקומות מוצאיםדומה אנו  סגנון

 : (ד

 וחלילה ...שיסקלוהו ונתיירא עליו שהתלוננו על עצמו על צעקתו היתה לא - משה ויצעק"

 להיתפ היא זאת צעקתו אבל... 'ה לפני ישראל על שיתרעם' ה בית בכל הנאמן לעבד לו

 "....להושיעם ישראל על הרחמים דתימ לעורר

כריז על וכדי למנוע זאת ה ,בין שישראל ראויים לעונש חמור מאודהמשה רבנו ש ,וסיף ומבארמהאברבנאל 

 :וכה דבריו ,ל להםה ימח"הקב מתוך תקוה שעל ידי כך, להמשיך בתפקידו ויכולת חוסר

ם כאשר ראה פשע העם ורוב דבריה ,שמשה רבנו עליו השלום ,אבל הנראה בזה הוא"

כלו העונש הנמרץ ... מאוד עליהם' ח נבואתו שחרה אף הווראה עם זה בכ כי נגלה לפני ֹשִ

ובראותו זה חשב אדון הנביאים לעשות תחבולה לשכך חמתו יתברך ושהוא ... שיענישם

על זה יצטער משה עצמו מאוד מישראל ואומר שאינו רוצה ... ברחמיו יעבור חטאתם



ויהיה זה סיבה , משה שיעבור על חטאתם ולא יעזבם ה יחלה פני"כדי שהקב ,בהנהגתם

 ...".למחילתם

  :שכתב הספורנו היא דרכו שלטענות משה  בהבנתדרך נוספת 

וזה כי כולם חושבים אותו , הנה האב יוכל להנהיג את בניו אף על פי שהם חלוקי הדעות"

שדים וחו, אבל אלה אינם בוטחים בי כלל, טיב להםיחו להולאוהב שישתדל בכל כ

 ". ומנסים לראות מה אעשה בעדם

עושה כל  הואאם  שוב ושובובודקים  ,בני ישראל לא סומכים עליו. נתקל בחוסר אמון מצד העםרבנו משה 

הוא מבקש שיצטרפו  ,ברוב ענוותנותוו ,להנהיג לבדו ויכולתבאין , זהבמצב . להיטיב להםכדי שביכולתו 

 : ךבהמש הספורנוכדברי , אליו אנשים נוספים

 ."ף עמי אחרים שיבטח העם הזה בהםוצריך שתשת -לא אוכל אנכי לבדי "

 : וזו לשונו, תלונות העם התמודד עםל נועד כדיבהנהגה  הזקניםשיתוף ש ,ן"הרמבבדומה לזה כותב גם 

 ".בם בעת תלונתםיכי בהיות להם מנהיגים רבים ישככו חמתם וידברו על ל"...

 : הקדוש אור החייםוכדברי , עליו להיעזר בזקנים ,כדי לרומם את העםש מבין, העניו מכל אדם ,רבנו משה

 ".אלא ששיער שהוא משא כבד ממנו ולא יוכל שאתו ,'ו שממאן עשות מאמר ה"לא ח"

 

ני ברבנו דואג למשה . ראויות לתשומת לב מיוחדת, שבדברי משה" האנוכי הריתי את העם הזה" המילים

 .מטפלים בילד שלהם ולא עוזבים אותו ולו לרגע אחדשואמא  באכמו א ,במסירותבאהבה ו ישראל

 ."עושה לי הרגני נא הרג ואל אראה ברעתי אתואם ככה "בסוף דבריו אומר משה 

מסבירים שהתורה ל "חז. בלשון נקבה" את" נאמרואילו כאן  ,היא בלשון זכר' בדרך כלל הפניה אל ה

תשש כוחו " ,זכרלח פיזי מאשר ופן טבעי יש פחות כשכן לנקבה באו, ו של משהחותשישות כל רומזת בכך

 (. י"רש) ..."של משה כנקבה

מתוך . צטער מאוד ונחלשהכן ל, על כךחמור  נשועל שהעם צפוידע יובין את חומרת החטא ו המשה רבנ

 ,ונגרמה לו חולשה חשש מפני העונש הצפוי להם ,תו לשלומםאגישראל וד הרבה של משה לבני תוהבא

 :י יקרהכלוכדברי 

ח בגבורה של וח להוסיף כולא היה בו כ... חוווכאן על ידי שנתרשלו ידי האוהב ותש כ"

 ...."מעלה

כאילו הרעה הצפויה  בהם מתוארת הרגשתו, בפסוקים הבאים בולטת עוד יותראל העם אהבתו הגדולה 

 (:בפסוק טו) י"רשוכדברי , הרעה שלו בעצמו היאלישראל 

 מתיקוני אחד וזה. הכתוב שכינה אלא, לכתוב לו היה ברעתם - ברעתי אראה ואל"

 ".הלשון קוןיולת לכינוי בתורה סופרים

והכתוב שינה את הלשון והפנה את , כלומר כוונת משה היתה שמוטב שימות ולא יראה ברעתם של ישראל

 .ללמדנו מה חש משה באותה שעה, דבריו כלפי עצמו

 

 (בכ-פסוקים טז) הבשרוסיפוק  על הוספת הזקנים להנהגה' ציווי ה

 :שני ציווייםה אותו ומצוו טענות משהעונה על ' ה



 ."משא העם"בשיסייעו  ,על מינוי זקני ישראל .א

 .להכין את העם לקראת קבלת הבשר שביקשו .ב

 

ה ֶאל' ה ַוי ֹאֶמר" :בפסוק טזנאמר  ֶ י ֶאְסָפה ֹמש  ְבִעים ל ִ י ִאיש   ש ִ ְקנֵּ ל ִמז ִ ָראֵּ ר ִיש ְ ֶ ם יכ ִ  ָיַדְעת ָ  ֲאש   ִזְקנֵּי הֵּ

ְֹטָריו ָהָעם   ..."ְוש 

ונזכיר להם את עצת , אם הם זוכרים סיוע נוסף שנועד להקל מהעומס שנפל על משה, נשאל את הילדים

 ,'וכו שרי חמישים, עשרותשרי  בישראל על ידי מינוימערכת המשפט וההוראה  שנועדה להקל על, יתרו

 . כמובא בתחילת פרשת יתרו

 בזמןו (א, שמות כד)במתן תורה , (כט, שמות ד)מצרים ב: בתפקידים שוניםכבר בעבר  גם זקני העם סייעו

 (. ט, דשמות כ) סיני משה עלה אל הרש

 ?זקנים מחדשהמינוי בך רוצאם כן היה מדוע 

ולא בחינוך היה לסייע בתפקידים ציבוריים וביצועיים  תפקיד הזקניםשעד עתה , סבירמ ר הירש"הרש

. לא נבעה מחיסרון חומרי אלא מחיסרון רוחני, על ידי העם בשרהשבקשת  ,משההבין כעת . העם והדרכתו

 :וזו לשונו, את רוחו רוממוהעם זקוק לאנשים נוספים שי

ותפקיד , נצטווה לבחור לו שבעים מתוך הזקנים האלה כדי שישתתפו עמו בחינוך העם"

 ".זה יוטל עליהם בפומבי

 :ב"נציבאר מבוכ ,גם אנשי מעשה עליהם להיות ,חאנשי רו מלבד היותם ,שבעים הנבחרים

 . דשוהיינו גדולי המעלה שיהיו ראויים לעמוד לפני בקבלת רוח הק -מזקני ישראל "

  .ים והעם יהיו נגררים אחרי דבריהםשבהנהגה של העם גם כן המה זקנ -כי הם זקני העם 

 . "שרודים את העם כמו שוטרים, שיכולים להראות עוז ומורא במקום שנדרש -ושוטריו 

 

 מבט למורה

לכן  נענשו ומתו בחטא המתאוננים או קודם שסייעו עד עתההזקנים ש מבואר( כא, במדבר רבה טו)מדרש ב

 אש עם נענשו, העגל לחטא התנגדוכש חור עם יחד נהרגו - הזקנים טעמים שונים למות מובאים במדרש)

 .למנות זקנים חדשים היה צורך ולכן ,(ועוד ,סיני להר בעלותם ראש הקלוכי  התבערה

 .יותר בוגר לגיל יםמתא הסבר זה

 

 ,"קחם בדברים" ,בדבריםלעודדם משה ך צרהוכן ל, גדולהזקנים דורש מסירות נפש ה לש םתפקיד

 .(י"רש" )'אשריכם שנתמניתם פרנסים על בנין של מקום"

הם בתקופת העבדות במצרים ש כברהזקנים הוכיחו אנו למדים ש( כ, במדבר רבה טו) במדרש ל"חזמדברי 

 :המדרש זו לשוןו ,מוסרים את נפשם למען עם ישראל

תמנו על יתר שוטרים נוה, ים על השוטרים של ישראלמינה את הנוגשים של מצר... פרעה"

היו באין הנוגשים ומונין את הלבנים , 'לא תוסיפון לתת תבן לעם'וכשאמר להם , העם

ולא , והיו השוטרים מוכים על יתר העם, את השוטריםהיו מכין הנוגשים . ונמצאו חסרות

 ... ואומרים מוטב אנו ללקות ואל יכשלו יתר העם, היו מוסרים אותן בידי הנוגשים



אותן הזקנים והשוטרים שהיו מוסרין , 'אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו' :אמר ליה

 ".ה הזאתיבואו ויטלו בגדול, לבניםעצמן ללקות עליהם במצרים במתכונת ה

המצרים ברוב . השוטרים שהופקדו על קצב העבודה ומילוי המכסה בעבודת הפרך במצרים היו יהודים

רשעותם הפקידו יהודים והכריחו אותם לרדות באחיהם ולדאוג שהעבודה תתנהל לפי הקצב המתאים 

המצרים  שוטרי בני ישראל הצדיקים התחמקו מתפקידם ובשל כך ספגו מכות נמרצות מהנוגשים. להם

 .שראו שישראל לא עמדו בקצב ולא מלאו את המכסה היומית שנקבעה

 .זכו לעלות לגדולה ולהימנות עם זקני העם, ונכונותם לסבול למען אחיהם, בשל מעשה גבורתם

  

י"... :בפסוק יזנאמר  ר ָהרו חַ  ִמן ְוָאַצְלת ִ ֶ י ָעֶליךָ  ֲאש  ְמת ִ ַ יֶהם ְוש  או   ֲעלֵּ ךָ  ְוָנש ְ ַמש  ָ  ִאת ְ א ְולֹא ָהָעם אב ְ ָ  ִתש  

ה ָ ךָ  ַאת   "ְלַבד ֶ

במינוי שבעים הזקנים צורך  כדי לתקן את החטא היהו ,תאוותהברדיפה אחרי  יהחטאם של ישראל ה

 .העםרוח את  מורומש

כוחו מ םרוחהזקנים קיבלו את . לגרום לעם להאמין במשה אלא ,להחליף את משה היה אלתפקיד הזקנים 

 .תית ונכונהיהעם שהנהגתו של משה אמ הביןכך ו ,"עליך מן הרוח אשר", של משה

 

אַמר ָהָעם ְוֶאל" :פסוק יחבנאמר  ֹ ו   ת  ש  ם ְלָמָחר ִהְתַקד ְ ֶ ר ַוֲאַכְלת  ָ ש  י ב ָ ִכיֶתם כ ִ י ב ְ ָאְזנֵּ אֹמר' ה ב ְ  ִמי לֵּ

נו   ר ַיֲאִכלֵּ ָ ש  י ב ָ ִמְצָרִים ָלנו   טֹוב כ ִ ר ָלֶכם' ה ְוָנַתן ב ְ ָ ש   "םַוֲאַכְלת ֶ  ב ָ

אפשר לואת ישראל  זהירה את משה להוה מצו"הקבכעת  .ים למותום למתאוהבשר גרבהמשך נראה ש

 :אור החיים הקדושוכדברי , לפני שיגיע עונשם להם לחזור בתשובה

לתת להם תכף ומיד עד שהודיעם כי פורענות הוא נותן להם בנתינת הבשר ' לא רצה ה"

על ' ון הנפש אולי ישובו בתשובה וינחם הובזה יהיה להם הלילה לחשב... והתרה בהם

 ".להשחית עמו' הרעה כי לא יחפוץ ה

 

אְכלו ן ֶאָחד יֹום לֹא" :כ-יט יםבפסוקנאמר  ֹ ה ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ת  ָ ָרה ְולֹא ָיִמים ֲחִמש   ָ  ְולֹא ָיִמים ֲעש 

ִרים ר ַעד ָיִמים חֶֹדש   ַעד: יֹום ֶעש ְ ֶ א ֲאש  ֶכם יֵּצֵּ ְ ַאפ   ..."מֵּ

 ויבינו  ,ולגרום להם שאכילת הבשר תמאס להם ,לזמן ממושךשל ישראל צרכיהם  יכול לספקה "הקב

 . התאווה היא לא העיקרש

". דבעם מכה רבה מא' ויך ה... הבשר עודנו בין שינהם טרם יכרת" שלמעשה ,מסופר (גבפסוק ל) בהמשך

 ? ההבנה הנכונהאם כן מהי . ולא לאחר זמן, בעוד הבשר בין שיניהם, כלומר הם מתו מיד

עד " ,ואילו האחרים המשיכו לאכול עד חודש ימים ,ו מידמתהרשעים ש ,מסביר( בפסוק כ) ן"רמבה

 ".שיקוצו בו ויהיה להם כדבר נתעב וזר שאיננו נאכל

 

ה ַוי ֹאֶמר" :כב-בפסוקים כאנאמר  ֶ ש   ֹמש  ֵּ אֹות ש  ר ָהָעם ַרְגִלי ֶאֶלף מֵּ ֶ וֹ  ָאֹנִכי ֲאש  ִקְרב  ה ב ְ ָ  ָאַמְרת ָ  ְוַאת 

ר ָ ש  ן ב ָ ֵּ ט ו ָבָקר ֲהצֹאן :ָיִמים חֶֹדש   ְוָאְכלו   ָלֶהם ֶאת  חֵּ ָ ל ֶאת ִאם ָלֶהם ו ָמָצא ָלֶהם ִיש   י כ ָ גֵּ ף ַהי ָם ד ְ  יֵָּאסֵּ

 "ָלֶהם ו ָמָצא ָלֶהם

 ?של בשרגדולה כל כך כיצד יוכל להשיג כמות  :נו מקשהמשה רב



 ?יכולהוא כל ה "וכי משה רבנו לא ידע שהקב :השאלה המתבקשת היא

 :וזו לשונו, י"ברשומופיעה , ל"שאלה זו נשאלה כבר על ידי חזש ,נראה לילדים

בכל 'מי שכתוב בו , לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך, חס ושלום: רבי שמעון אומר"

' וכו 'שש מאות אלף רגלי': אלא כך אמר !'?אין המקום מספיק לנו'יאמר  'ביתי נאמן הוא

הצאן ובקר ישחט , ג אומה גדולה כזווואחר כך תהר, ר אתן לחודש ימיםואתה אמרת בש

: אומרים לחמור !?וכי שבחך הוא זה !?ותהי אכילתן מספקתן עד עולם, להם כדי שיהרגו

 .!"?טול כור שעורים ונחתוך ראשך

בנו משה ר !?האם ראוי להאכילם כדי שייהרגו בסוף: ולכן שאל, כלומר משה ידע שסופם להיענש ולמות

שיד  שאותם חוטאים צריכים לראות תחילה, לו השיב' האך , וביקש למנוע את מר גורלםישראל את הב א

 .על אף שסופם להיענש ולמות, וקשיבתת להם מה של' כן בחר הול ,לא קצרה' ה

' את תשובת הרבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא המסביר את דברי י "רשמביא ( בפסוק כג)המשך ב

ְרֶאה הַעתָּ " ְקְרָך ת  י ֲהי  ר  ם ְדבָּ ומבאר שכשאדם נטפל למישהו ומבקש לריב , לפי דרכו של רבי שמעון ,"ֹלא א 

וכי אפשר לפייס את : וכך אמר משה, כי תמיד הוא ימצא תלונה כנגדו, לא יועיל לו לברר מה בקשתו, אתו

 !?תוספת בשר ולא יועיל לתת להם, הרי הם מחפשים על מה להתלונן, ישראל בצאן או בקר

 .תקצר בעיניהם' התוצאה תהיה שיד ה, שמוטב שלא אתן להם כלום, לפי דבריך: 'והשיב ה

 .ואשכנע אותם שיחזרו בהם מתלונתם, אלך ואפייס אותם בדברים: אמר משה

ה"וזו משמעות המילים . שלא ישמעו לך, אתה תראה: 'והשיב ה ְרֶאה ַעתָּ ְקְרָך ת  י ֲהי  ר  ם ְדבָּ  ."ֹלא א 

 

הכל ששהסביר  ,דווקא שיטת רבי עקיבאש ,נראה באופן פשוט ,השבניגוד להסברים אל, מעיר ן"מבהר

 ?מעוןשבי כיצד נענה על תמיהתו של ר, אם כן. "הוא משמעות הכתוב באמת" ,כמשמעו

' ה ,אמנם כשצריך. ישראל תלרע זהכשבדרך נס א דבר חדש רובלא ' שה ,ברור למשהש ,ן משיב"הרמב

משה , לישראל נשועמדובר על שלנו  בפסוקיםכיון שמו, בריאת דבר חדש דייל אך לא ע ,אלמעניש את ישר

 דרךהרי ב ,כיצד יעניש את ישראל בדרך טבעית :שאללכן ו ,א משהו חדשלא מתכוון לברו' שה ביןרבנו מ

 ?אי אפשר להביא בשר לכל העם טבעה

הגיע כביכול באופן שו ישלבדומה ל ,לכל העם בשרשיהיה לדאוג ' ה יכול  גם באופן טבעיש ,'ה השיבעל כך 

, תוכנית האלקיתמדויק בהתאם ל" תזמון"אך הפלא הגדול הוא העובדה שהכל נעשה ב, טבעי לחלוטין

 :ן שכתב"וכדברי הרמב

לא רוח ים חזק מאוד ולא רוח קדים עזה , כמנהגו של עולם' וכן היה שנסע רוח מאת ה"

 ".ואין בדבר חידוש מטבעו של עולם ...אבל רוח סתם, כאשר יזכיר במופתים

 

 :תוך הדגשת הנקודות הבאות הפסוקים אל נלמד, לסיכום

שיטת רבי )לכלכל את העם בכמויות גדולות של בשר  ה לא מסוגל"הקבש ,נו לא חשבמשה רבברור ש .3

 . (שמעון

 . )טת רבי שמעוןהמשך שי) עונש לעם ישראלשיגרם באופן כיצד ייתכן לעשות נס : היתה' לפני המשה זעקת  .2

לפי דרכו של רבי  הסברו של רבן גמליאל)ד להפסיק את תלונותיו קשה מאו ,מי שמחפש על מה להתלונן .3

 (. שמעון



עד היא כה גדולה לישראל ' ה שאהבת ,ן"הרמבדברי  קבותעב ,בסוף נחזור להבנה הפשוטה של רבי עקיבא .9

 ". יםובה גמורה שלימה ברחמט" נואם אינבדרך נס  שלא מחדש דבר

להעניש בעת הצורך מבלי , שגחומוהמסדר את הטבע בסדר מדויק  ,'מיכולת ה ות רבהתפעלעם זאת נביע ה

 .לשנות סדרי בראשית

 

 

 (ל-גפסוקים כ) והתנבאות אלדד ומידד האצלת הרוח על שבעים הזקנים

 

ה ֶאל' ה ַוי ֹאֶמר" :כד-ים כגבפסוקנאמר  ֶ ְקָצר' ה ֲהַיד ֹמש  ה ת ִ ָ א: לֹא ִאם ְדָבִרי ֲהִיְקְרךָ  ִתְרֶאה ַעת   ַוי ֵּצֵּ

ה ֶ ר ֹמש  ת ָהָעם ֶאל ַוְיַדב ֵּ י אֵּ ְברֵּ  "'ה ד ִ

 .בתשובה ויבינו שחטאו את העם מתוך תקווה שישובו לפייסלהזהיר ווהלך ' משה רבנו קיים את ציווי ה

 

 מבט למורה

 .םלפייס הולך ,ת העםלאחר תלונ שגם ,רבנו משה ו שלגדולת מפסוקים אלה עולה

 :שם י"רשדברי את ו (טי-יח ,זכבמדבר ) המשך החומשדברי משה ליהושע באת ר יזכוכל להנ

 ...אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום, קחנו בדברים"

 ...שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד ,כאשר שאלת

 ".שתקבל עליך נתמל ע ,סרבנים הם ,דע שטרחנין הם

ל עף או ,"םטרחני"כ עליו לדעת שיש זמנים שבהם ישראל מתגלים! ישראלמנהיג בהדוגמא הראויה ל יהוז

 .בניו של מקוםיש לנהוג בהם באהבה ובחיבה כ י כןפ

 

ְבִעים ַוי ֱֶאסֹף" י ִאיש   ש ִ ְקנֵּ  "ָהָעם ִמז ִ

נענה לבקשתו וממנה ' הו ,עםההרמת רוח שיסייעו לו ב שימנה לו עוזרים נאמנים ,'נו מבקש מהמשה רב

 .העדה זקנימשבעים לשם כך 

 :כיצד נבחרו הזקנים בשאלה ישנה מחלוקת (א"ע יז) סנהדריןמסכת ב

ה "שבשעה שאמר לו הקב ,בקלפי נשתיירו :יש אומרים - 'וישארו שני אנשים במחנה'"

שה מכל יאברור ש ,כיצד אעשה :אמר משה ',אספה לי שבעים איש מזקני ישראל'למשה 

נמצאו  - שה מכל שבט ושבטישה חמיאברור חמ .נמצאו שנים יתירים - שבט ושבט

הריני מטיל קנאה בין  -שה משבט זה ישה משבט זה וחמיאברור ש .עשרה חסרים

 ,'זקן'על שבעים כתב  ,תקיןשה והביא שבעים ושנים פישה שיבירר ש ?מה עשה! השבטים

כל מי שעלה בידו  ,תקיכםבואו וטלו פ :אמר להם ,בללן ונתנן בקלפי ,ושנים הניח חלק

 ".המקום לא חפץ בך :מי שעלה בידו חלק אמר !כבר קידשך שמים :אמר 'זקן'

 ',אמנם הבחירה היא ביד ה. שלא להרבות קנאה בין השבטים ,שתדל מאוד בבחירת הזקניםהמשה רבנו 

 . ו הוגנים והגוניםהישגם בעיני בשר ודם הדברים י לנהוג בזהירות ולדאוג לכךיש צורך אך 



שניים נפקדו . לא הגיעו שבעים ושניים זקנים לגורל אלא רק שבעים שהשלמע, הגמרא בהמשך מספרת

ומונו לשמש כזקני ' זקן'קיבלו פתק  זקנים כך קרה ששישים ושמונה. הלוא הם אלדד ומידד, מהמעמד

 .'זקן'ונותרו שני פתקים שכתוב עליהם , וחזרו לבתיהם חלקקלף קיבלו שניים , העדה

 וישארו" נאמר לכן. פתק ליטול באו לא הם ולכן, ויבושו חלק פתק לםבגור יעלה שמא חששו ומידד אלדד

ם נמנים הו', זקן' בפתקיהם כתוב היה באמת אך, בגורל פתקיהם ליטול מועד אוהל אל באו שלא, "במחנה

 .םהזקני עם שבעים

ולפיו לא מתוך יראה שמא יבושו , מתייחס להתנהגותם של אלדד ומידדש הגמרא מביאה פירוש נוסף

 :שארו אלדד ומידד במחנה אלא מתוך ענוה שהיתה בהםנ

 ,ה למשה אספה לי שבעים איש"במחנה נשתיירו בשעה שאמר לו הקב :רבי שמעון אומר"

 ,הואיל ומיעטתם עצמכם :ה"אמר הקב .אין אנו ראויין לאותה גדולה :אמרו אלדד ומידד

 ,ם כולן נתנבאו ופסקושהנביאי ?ומה גדולה הוסיף להם .הריני מוסיף גדולה על גדולתכם

 ".והם נתנבאו ולא פסקו

 .לשים לב שמדובר בשני פירושים שונים זה מזה צריךו ,את שני הפירושיםי הביא "רש

 :מדברי הגמרא אנו למדים שלושה לקחים חשובים

 .עורר קנאהישלא  אופןב בחירת אנשים צריכה להיעשות בזהירות רבה. 3

 .גדולהם מכבוד ומבבריחת ענוותנותם של אלדד ומידד. 2

 .'מלמד על טוב ה ,בלו אלדד ומידד על מעשה זהיהשכר הרב שק. 3

 

ד"  "ָהאֶֹהל ְסִביֹבת אָֹתם ַוי ֲַעמֵּ

אלא  ,בפתח אוהל מועדרק לא  ,עמיד אותם משהה ,לרומם את רוח העםולהדגיש את תפקיד הזקנים  כדי

וכדברי , יראו אותם ויקבלו את הנהגתם שבטי ישראל החונים מסביבכדי ש ,מכל הכיוונים ,סביבות האוהל

 :שכתב ב"הנצי

משום , הוא משום שהיו זקני העם לצורך הנהגה, במעשה שהעמיד אותם סביבות האהל"

 ".קא סביבות האהלוח היה הענין נדרש להעמיד דווזה הכ

 

ר' ַוי ֵֶּרד ה" :כה וקפסבנאמר  ֶ ָליו ַוי ָאֶצל ִמן ָהרו ַח ֲאש  ר אֵּ ָעָנן ַוְיַדב ֵּ ֶ ִנים  ב  קֵּ ְבִעים ִאיש  ַהז ְ ן ַעל ש ִ ֵּ ת  ָעָליו ַוי ִ

יֶהם ָהרו חַ  נֹוַח ֲעלֵּ או  ְולֹא ָיָספו   ַוְיִהי כ ְ ְתַנב ְ  "ַוי ִ

 :(בהעלותך צג) ספריבל "אמרו חז

לנר שמונח על גבי מנורה ודלקו ממנו נרות הרבה ולא ? למה משה דומה באותה שעה"

 ."חסרה כלום כך לא היתה חכמתו של משה, חסר אורו כלום

נבואתו מ דבר ולא גרעו ,מכוחו ותנבאהו ורוחמ וספג אלא ,נבואת משה תבמדרג לא היושבעים הזקנים 

  .וחכמתו של משה

בהקדמתו ) ם"הרמבוכך כותב , האמונה בנבואת משה רבנו היא העיקר השביעי בשלושה עשר עיקרים

 (:לפרק חלק

כולם , שקדמו לפניו והבאים אחריו אביהם של כל הנביאים[ משה רבנו]שנאמין שהוא "

אשר השיג ממנו יתעלה יותר , מכל המין האנושי' הם למטה ממנו במעלה והוא בחיר ה



הגיע לשיא , ושמשה עליו השלום. ממה שהשיג או ישיג כל אדם שנמצא ושימצא

 ."ההתעלות מעל האנושות עד שהשיג המעלה המלאכית

ובתוכם אהרן )הנביאים  תההבדל בין נבוא בהרחבה מה ם"הרמבמסביר ( ו, ז)בהלכות יסודי התורה 

 .כפי שנראה בפרק הבא, לבין נבואתו של משה רבנו( ומרים

לא התנבאו כלומר הם  ,"ולא יספו" נאמר עליהם ולכן ,משהנבואתו של מכוח  תההיהזקנים  נבואתכאמור 

 .למשה' האמר מעבר למה ש

 

י" :כו בפסוקנאמר  נֵּ ֲארו  ש ְ ָ ש   יָדדֲאנָ  ַוי ִ ִני מֵּ ֵּ ם ַהש   ֵּ ד ְוש  ם ָהֶאָחד ֶאְלד ָ ֵּ ֲחֶנה ש  ַ מ  ים ב ַ ַנח ש ִ ָ ֶהם ָהרו חַ  ַות   ֲעלֵּ

תֻ  כ ְ ה ב ַ ָ מ  או  ְוהֵּ ְתַנב ְ ֲחֶנה ִבים ְולֹא ָיְצאו  ָהֹאֱהָלה ַוי ִ ַ מ   "ב ַ

 כבודמי שבורח מן ה אולם ,"אין אנו כדאין לגדולה זו"וה רבה אמרו ובענ ,צדיקים גדוליםהיו אלדד ומידד 

 . 'לנבואה ישירה מאת ה ווהם זכ ,הכבוד רודף אחריו -

 

ֲחֶנה" :בפסוק כזנאמר  ַ מ  ִאים ב ַ יָדד ִמְתַנב ְ ד ו מֵּ ה ַוי ֹאַמר ֶאְלד ָ ֶ ד ְלֹמש  ג ֵּ ַער ַוי ַ  "ַוי ָָרץ ַהנ ַ

 ?  אותו נער שרץ למשה לספר לו על נבואת אלדד ומידדמיהו 

 ".בן משה היהיש אומרים גרשם ": י"רשעל שאלה זו משיב 

 

ם" :כח וקפסבנאמר  ָלאֵּ ה כ ְ ֶ ֻחָריו ַוי ֹאַמר ֲאדִֹני ֹמש  ה ִמב ְ ֶ ת ֹמש  רֵּ ָ ן נו ן ְמש  ַע ב ִ ֻ ַען ְיהֹוש   "ַוי ַ

 ?יהושע בדבריו היתה כוונתמה 

  :השני ופירושי ב"רשעל פי  שיבנ

 משה מת ויהושע מכניס את ישראל ,לפי שהיו מתנבאים .תנם אל בית הכלא... -כלאם "

 ".לארץ

אבל לא היו , זה יהושע, שמשה ימות ומי שיכניס את ישראל לארץ, אמנם אלדד ומידד קיבלו בנבואה

 .כי בכך נחשבו כמורדים במלכותו ובנבואתו של משה, צריכים להשמיע את נבואתם ברבים ובפרסום

ועל אף שבאופן  ,ותלמיד נאמן לרבשהיה , יהושע בן נוןניתן ללמוד מפסוקים אלה על מעלתו המיוחדת של 

 ,כאבה לו הפגיעה במשה רבו ,כניס את ישראל לארץולהמנהיג  טבעי היה צריך לשמוח בכך שיזכה להיות

 .ציע שמשה יתן אותם בבית הכלאה גדולהבענווה ו

 

ל ַעם ה" :כט וקפסבנאמר  ן כ ָ ֵּ ה ִלי ו ִמי ִית  ָ ה ַהְמַקנ ֵּא ַאת  ֶ ֵּ ' ַוי ֹאֶמר לֹו מֹש  י ִית  ֶאת רו חֹו  'ן הְנִביִאים כ ִ

יהֶ   "םֲעלֵּ

ומשה מוחל על  ,נוביהושע מקנא לכבודו של משה ר .'...קנאה ב'לעומת  '...קנאה ל'נסביר את המושג 

הלוא הוא , יש נביא גדול מהםבמקום ש, טעותם של אלדד ומידד היתה פרסום נבואתם ברבים. כבודו

 : ן"הרמבי וכדבר ,של משה בכבודופגיעה  בפרסום נבואתם היה משום .משה

אבל הולכים  ,היה המנהג בישראל שלא יתנבא אדם בעתידות במקום נביא גדול ממנו"

 ".מתאוה ושמח בכך ,ומשה אמר כי הוא הרב ומחל על כבודו ...אחריו כתלמידיו

 : ם"המלביוכדברי , רבנושל משה  מפסוקים אלה אנו למדים על מעלתו המיוחדת



אדם כי ליבו רחוק מקנאה ומגאווה וכל מגמתו  ובזה הראה אדון הנביאים העניו מכל"

 ".רוחו על כל בשר עד שלא יהיו צריכים לדלות מים מדליו' שישפוך ה

 : וזו לשונו ,למדרגה זו משה היה שכל העם יגיעשרצונו של  ,מוסיף ,העקדת יצחקבעל , יצחק עראמה' ר

מר שלא היה מקנא אין צריך לו: והוא ,דבר גדול וענוה עצומה דיבר הנביא ,יובעיני"

' כי יתן ה ,נביאים' אלא שהוא משתוקק שיהיו כל עם ה ,באלה שהם תלמידיו ופועל ידיו

 ."את רוחו עליהם מבלעדיו

שמח רבנו משה לכן ו ,לעתיד לבא תוחלתנו הוא ,רוחו על כל בשרשופך ' בו הזה מצב ש ,מבאר ב"הנצי

 : וכה דבריו, במעלה זו

מצויה בעם ישראל עד שתהיה גם ההליכה בחוץ ' קות בהשתהיה כל כך רוח נבואה ודבי"

 ". בשווקים וברחובות בלי שום הכנה משיגה הערה ודביקות

 ,עתיד לבואל אליה אנו שואפים ומצפיםש ,מעלה עצומהל גיעוה ,אלדד ומידד שהתנבאו במחנהש ,נמצא

ללא  מםמדבר ע' ה יצדשמוע כלעד שכולם יזכו , עם ישראל כולו יהיה במדרגה רוחנית כל כך גבוההש

 . הכנה

 ,"אספקלריא המאירה"ב תהשהי ,נבואת משהשמדרגת נבואתם עדיין לא הגיעה למדרגת  ,נדגיש אתעם ז

 .כפי שיתבאר בפרק הבא

 

 : חשובות שנלמדות בפסוקים אלהמידות נוכל למנות מספר  ,לסיכום

 .ענוותנותו של משה .א

 .משהכבודו של דאגתו של יהושע ל .ב

 .הכבודן ידד מאלדד ומ בריחת .ג

 

ף" :בפסוק לנאמר  ה ַוי ֵָּאסֵּ ֶ ֲחֶנה ֶאל ֹמש  ַ י הו א ַהמ  ל ְוִזְקנֵּ ָראֵּ  "ִיש ְ

 

והלא מקומו היה תדיר לפני אהל מועד ולא יצא משם אם לא " ,מדוע עזב משה את אוהל מועד

 ?(העמק דבר) "לצורך

 .על שאלה זו השיבו המפרשים תשובות שונות

 : כתב י"רש

מלמד שלא הביא עליהם פורענות עד שנכנסו הצדיקים איש ... נכנסו איש לאהלו"

 ".לאהלו

כדי שלא יראו את הפורענות שפוגעת , כלומר משה רבנו אסף את הצדיקים וקרא להם להיכנס לאוהליהם

 .ברשעים

 ".הלך בליווי עם הזקנים לחלוק להם כבוד": כתב אבן עזראה

 .הזקנים כלומר מטרת משה ביציאתו מן האוהל היתה לכבד את

 : כתב העמק דברב בפירושו "והנצי

 ...."אבל לא הועיל, תםובדל מתאויביקש משה להוכיח את ישראל יחד עם הזקנים לה"

אלא הצטרף אליהם וניסה למנוע את העם , לומר משה רבנו לא שלח את הזקנים להוכיח את העם לבדםכ

 .מכישלון

 :הנהגה מדברי המפרשים אנו לומדים שלוש תכונות חשובות של

 .משה רבנו דואג לשלומם של הצדיקים שעיניהם הקדושות לא יראו דברי פורענות .א



 .משה רבנו דואג לכבודם של הזקנים .ב

 .משה רבנו שותף עם הזקנים בניסיון למנוע את העם מכישלון .ג

 

 (לה-פסוקים לא) ועונש המתאווים השליו ירידת

 

ת ָנַסע ְורו חַ " :לאבפסוק נאמר  אֵּ ְלִוים ַוי ָָגז' ה מֵּ ַ ֹש   ַהי ָם ִמן ש  ט  ֲחֶנה ַעל ַוי ִ ַ ֶדֶרךְ  ַהמ  ֹה יֹום כ ְ  יֹום ו ְכֶדֶרךְ  כ 

ֹה ֲחֶנה ְסִביבֹות כ  ַ ַתִים ַהמ  ָ נֵּי ַעל ו ְכַאמ  ְ  "ָהָאֶרץ פ 

כדי שלא יהא , ישראלשל  םביוהם התפשטו במחנה ופרחו כנגד ל (ראה ספורנו) שלוים מים סוףהפריח ' ה

 (.י"רש) םטורח באסיפת

על אף שהשליו ניתן להם בשל טענתם . גם בזמן שהם חוטאיםבניו ל' ה תהבאעל פרשיה זו מלמדת אותנו 

 . לטרוח בעת לקיטת השליו' התן להם לא נ, הבלתי צודקת

 

ְמִעיט..." :לבבפסוק נאמר  ַ ָרה ָאַסף ַהמ  ָ  "...ֳחָמִרים ֲעש 

עשרה  .(ספורנו) "עשרה חמרים"אסף  ,יטאפילו הממע. שכולם ישבעו ידכ, הביא כמות אדירה של שליו' ה

(. קילו 0קילו ויש המחשבים זאת  6=סאה )קילו  3088-כ כלומר, (חזקוני)ש מאות סאה ומרים הם שלח

 ?מדוע היה צורך בכמות כה גדולה. שאי אפשר לאכולכמות עצומה מדובר ב

 :החזקוניעל שאלה זו משיב 

 ."כולת בידו להספיק בשר לכולםלא נגפם אלא מפני שלא היה י ,כדי שלא יאמרו"

 

ר" :לגבפסוק נאמר  ָ ש  ו   ַהב ָ ין עֹוֶדנ  יֶהם ב ֵּ נ ֵּ  "...ש ִ

 ,(טפסוק יב)סברנו לעיל כפי שה. את המתאווים' כה היה, והספיקו למאוס ב טרםב ,כשהבשר עדיין בפיהם

 .(ן"רמב) חודש ימים את השליו במשךשאר העם המשיכו לאכול שהרשעים נענשו מיד ו, גם כאןנסביר 

 

ָעם' ה ַוי ַךְ " ה ב ָ ה ַמכ ָ  "ְמֹאד ַרב ָ

שאר העם אכל את ו, עםהיכה את הרשעים שב' ה. נקמה בא בתורת ונואינ ,מחנך אלקי הוא עונשעונש הה

בסוף אותו  ונענש הם, ולא השכילו לשוב בתשובה ואם נותרו חוטאים שראויים לעונש .השליו ללא תאווה

 (.ב"נצי)החודש 

 

ְקָרא" :לדק בפסונאמר  ם ֶאת ַוי ִ ֵּ קֹום ש  ָ ֲאָוה ִקְברֹות ַההו א ַהמ  ַ י ַהת  ם כ ִ ָ ים ָהָעם ֶאת ָקְברו   ש  ְתַאו ִ  "ַהמ ִ

נקרא שם המקום כדי להזכיר זאת לדורי דורות  .להיות שקוע בתאוות בשראסור לו ', העם ישראל הוא עם 

ג באייר ועד "מכ ,(ימים רים ותשעהעש)ימים חודש  חנה בקברות התאווהאל עם ישר". קברות התאווה"

 ."חצרות"ל ומשם המשיך ,(א"על פי תענית כט ע) ב בסיון"כ

 

 



 

 



 בפרק יא מרכזיים רעיונות

 

 גם ישראל את מדריך' ה כיצד ללמוד יכולים אנו וממנו, ישראל של בכישלונם ק זה עוסקפר 

 .  משבר בשעות, מורכבים במצבים

 לידי הגיעו כך ומתוך ,ורוחנית פיזית ישראל לעם קשה היה השממה למדבר סיני מהר המעבר 

 . כישלון

 בקרבו הטמונים הכוחות את הפועל אל ולהוציא העם את לרומם הוא הניסיון של תפקידו . 

 קשיי את מרגישים היו לא הם, כראוי העם לב את ממלאים היו והאמונה השמחה רגשות אם 

 .הדרך

 ולדאוג העם רוח לרומם צריכים שהיו, העם נהיגימ על גם מוטלת לכך האחריות, חוטא כשהעם 

 .כישלון לידי יבואו שלא לכך

 לפעמים, זה בגלל ודווקא, ילדיו את שאוהב אבא כמו זה. אותנו מעניש כשהוא גם אותנו אוהב' ה 

 .יכשלו ולא הישר ברך שילכו כדי, אותם מעניש הוא

 להן שאין לטענות ומגיעים, חמירומ הולך החטא אז, לתאווה מקום ונותנים טובה מכירים כשלא 

 .יסוד כל

 ידי על וכן', בה הביטחון מידת את אצלו וחיזקה העם את רוממה, מחדש בוקר מידי המן ירידת 

 .שלמחרת ביום מן להם ירד לא כשורה יתנהגו לא שאם מחשש כראוי התנהגו כך

 זה כנגד. מגוון ולא יבש שהוא וטענו, המן על ישראל בני התלוננו, רב הערב תלונת בעקבות 

, אותו לאסוף ונוח קל: מרכזיים דברים בשלושה המתבטא המן של שבחו את התורה מדגישה

 .ומגוון טעים וטעמו, ויפה משובח מראהו

 של הקשה מצבו הבנת מתוך אלא, ייאוש מתוך באות אינן העם כלפי משה של הקשות טענותיו 

 .לו הצפוי ולעונש למצבו ודאגה, העם

 את קיבלו הזקנים. במשה להאמין לעם לגרום אלא, משה את להחליף היה לא הזקנים תפקיד 

 .ונכונה אמיתית משה של שהנהגתו העם הבין וכך, משה של מכוחו רוחם

 בשר של גדולות בכמויות העם את לכלכל מסוגל לא ה"שהקב, חשב לא רבנו שמשה ברור. 

 ישראל לעם עונש שיגרם באופן נס לעשות ייתכן כיצד: היתה' ה לפני משה זעקת . 

 תלונותיו את להפסיק מאוד קשה, להתלונן מה על שמחפש מי. 

 שלימה גמורה טובה" איננו אם נס בדרך דבר מחדש שלא עד גדולה כה היא לישראל' ה אהבת 

 ". ברחמים

 בראשית סדרי לשנות מבלי הצורך בעת ומעניש, ומושגח מדויק בסדר הטבע את מסדר' ה. 

 טרחנים"כ מתגלים ישראל שבהם זמנים שיש לדעת עליו - בישראל למנהיג הראויה הדוגמא" ,

 .מקום של כבניו ובחיבה באהבה בהם לנהוג יש כן פי על ואף

 קנאה יעורר שלא באופן רבה בזהירות להיעשות צריכה אנשים בחירת - הזקנים בחירת. 

 ומידד אלדד בנבואת  לשמוח צריך היה טבעי שבאופן אף ועל, לרבו נאמן תלמיד היה נון בן יהושע 

 .רבו במשה פגיעתם לו כאבה, לארץ ישראל את ולהכניס מנהיג להיות שיזכה שאמרו



 לבוא לעתיד ומצפים שואפים אנו שאליה, עצומה למעלה הגיעו במחנה כשהתנבאו, ומידד אלדד ,

 עמם מדבר' ה כיצד לשמוע יזכו שכולם עד, גבוהה כך כל רוחנית במדרגה יהיה כולו ישראל שעם

 .הכנה ללא

 נקמה בתורת בא ואיננו, מחנך עונש הוא האלקי העונש  . 

  



 פרק יב
 

 :בפרקנו שני נושאים עיקריים

 (יב-א פסוקים) והעונש במשה ואהרן מרים דיבור .א

 (טז-פסוקים יג)תפילת משה ורפואת מרים  .ב

 

 (יב-פסוקים א) מרים ואהרן במשה והעונש דיבור

דברי ב אם מדוברגם  ,לשון הרע עווןיחסת ליהגדולה שהתורה מ החומרהפסוקים אלה מלמדים אותנו על 

 : ם"הרמבכדברי ו, (שדובר שקר להבדיל ממוציא שם רע) אמת

אבל האומר שקר , שאומר אמת יפל עף רו אחבוהוא לשון הרע והוא המספר בגנות "...

 ...."נקרא מוציא שם רע על חברו

 

ר" :בפסוק אנאמר  ַדב ֵּ ה ןְוַאֲהרֹ  ִמְרָים ַות ְ ֶ ֹמש  ה ֹאדֹות ַעל ב ְ ָ ית ָהִאש   ש ִ ֻ ר ַהכ  ֶ י ָלָקח ֲאש  ה כ ִ ָ ית ִאש    ֻכש ִ

 "ָלָקח

 :מרים של מה היה תוכן הדיבור (על פי הספרי) מבאר י"רש

אלדד ומידד מתנבאים ': מרים היתה בצד צפורה בשעה שנאמר למשה: רבי נתן אומר"

 . 'במחנה

שיהיו פורשין , של אלו אם הם נזקקים לנבואהאוי לנשותיהן : אמרה, כיון ששמעה צפורה

 . ומשם ידעה מרים והגידה לאהרן. מנשותיהן כדרך שפירש בעלי ממני

 ".רוחבקל וחומר למספר בגנותו של , ומה מרים שלא נתכוונה לגנותו כך נענשה

ורצתה  שהבינה שמשה פרש ממנה, משה ה של מרים היתה לעזור לצפורה אשתכוונת ,י"רשדברי פי ל

וכיוון שמניסיונה האישי כנביאה ידעה שכדי להיות , רואה את כאבה של צפורה גיסתהמרים . לדאוג לה

לכן פנתה , וכן הכירה את אחיה אהרן שהיה גם הוא נביא ולא פרש מאשתו ,זוגה ןלפרוש מב נביא אין צורך

 .לאהרן אחיה לטקס עצה

כך  נהגורק לאחר ש, שלואישית לטה היתה הח, פורה אשתומשה רבנו לפרוש מצההחלטה של  למעשה

 :(א"פז ע) שבתמסכת ב כמבואר, אתוה הסכים "הקב, למעשה

ופירש מן . ..עמושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא ושל: דתניא"

 "....שהיהא

 ,מתוך כך ברור .בין מרים למשה ומתאר את הקשר והחיבה שהי (י, הלכות טומאת צרעת טז) ם"הרמב

 :דו לא קיבל את הדברים כךמשה מצגם ו, ו"ח ם לא דיברה לשון הרע על מנת לפגוע במשהשמרי

אלקיך ' זכור את אשר עשה ה, השמר בנגע הצרעת': ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר"

 -שדיברה באחיה , התבוננו מה אירע למרים הנביאה: הרי הוא אומר. 'למרים בדרך

והיא לא , וסכנה בעצמה להצילו מן הים, ו על ברכיהדלתיוג, שהיתה גדולה ממנו בשנים

והוא לא הקפיד על , לשאר נביאים( השוותה אותו)תו ואלא טעתה שהשו, ברה בגנותויד

 ."כן מיד נענשה בצרעת יפל עף וא, 'והאיש משה ענו מאד': שנאמר, כל הדברים האלו



מכאן אנו למדים . ת שאר הנביאיםשהשוותה בין נבואת משה לנבוא, טעותה של מרים היתה, ם"פי הרמבל

 .שלא הקפיד על כבודו ,נורב גדולתו של משהגם על 

לבין ( ובתוכם אהרן ומרים)הנביאים  תההבדל בין נבוא מה ם"הרמבמסביר ( ו, ז)בהלכות יסודי התורה 

היה צריך  משהמדוע  מסבירה, ההבנה שנבואת משה היא במדרגה גבוהה יותר. נבואתו של משה רבנו

 :ש מאשתולפרו

כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה "

 . רבינו רבן של כל הנביאים

 ? ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים

ובבוא ': שנאמר, שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד

 . 'ול מדבר אליומשה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע הק

משה רבינו לא , לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה, כל הנביאים על ידי מלאך

 ',אל משה פנים אל פנים' ודבר ה': ונאמר ',פה אל פה אדבר בו': שנאמר ,על ידי מלאך

כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה  ',יביט' ותמונת ה': ונאמר

שאינו מתנבא בחידה אלא  'במראה ולא בחידות': שהתורה מעידה עליוובלא משל הוא 

 . במראה שרואה הדבר על בוריו

כאשר ': הוא שהכתוב אומר, כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין ומשה רבינו אינו כן

רו כך היה כח בדעתו חבכלומר כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי  ',ידבר איש אל רעהו

 .בין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלםשל משה רבינו לה

משה רבינו אינו כן אלא כל זמן שיחפוץ רוח , כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו

הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו ואינו צריך לכוין דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון 

' מעה מה יצוה העמדו ואש': לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר, ומזומן ועומד כמלאכי השרת

לך אמור להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד ': ובזה הבטיחו האל שנאמר ',לכם

הא למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים לאהלם שהוא צרכי  .'עמדי

ומשה רבינו לא חזר לאהלו  ,לפיכך אין פורשין מנשותיהם ,הגוף כלם כשאר העם

ונקשרה דעתו לצור העולמים ולא  ,ומן הדומה לו ,ולםלפיכך פירש מן האשה לע ,הראשון

 ".נסתלק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו ונתקדש כמלאכים

לא היתה שום הצדקה , פי הידוע לה בנושא הנבואהל .שדאגה לצפורה אשת משה כךמרים צדקה באם כן 

, פורהה היתה לעזור לצוכוונת, ואמיתית הדאגה שלה היתה כנה. לבדה תהרולהשא, פרישת משה מאשתול

 . מתוך אהבה והערצה גדולה לאחיה משה

 תמלמדה עובדה, מרים נענשה על לשון הרע, אתועם ז .ה הובן שהדין כאן שונה"רק לאחר הסברו של הקב

 .אותנו כמה הנושא חמור

 

ָלש ְ ' ַוי ֹאֶמר ה" :דבפסוק נאמר  ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים ְצאו  ש ְ ֶ ְתֹאם ֶאל מש  ִ ד פ  ֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹועֵּ ת ְ

ם ָ ת  ָלש ְ  "ַוי ְֵּצאו  ש ְ

אחיהם  נבואתו של משה תמיוחד במה להם להמחיש כדי, מרים ואהרן לא 'פתאום'ופיע הה "הקב

 :י"רשוכדברי , מנבואתם



להודיעם ,נגלה עליהם פתאום והם טמאים בדרך ארץ והיו צועקים מים מים  -פתאום "

אחר שנגלית עליו שכינה תדיר ואין עת קבועה שיפה עשה משה שפירש מן האשה מ

 ".בורילד

 

ר " :יאבפסוק נאמר  ֶ ר נֹוַאְלנו  ַוֲאש  ֶ את ֲאש  ָ ינו  ַחט  ת ָעלֵּ ֵּ י ֲאדִֹני ַאל ָנא ָתש  ה ב ִ ֶ ַוי ֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל מש 

 "ָחָטאנו  

 .'ולבקש רחמים מה וטעותשהזדרז להודות ב, בפסוק זה אנו למדים על גדולתו של אהרן

 

 (טז-פסוקים יג) ילת משה ורפואת מריםתפ

 

ה ֶאל ה" :יגבפסוק נאמר  ֶ ְצַעק מש  ל ָנא ְרָפא ָנא ָלה  ' ַוי ִ אֹמר אֵּ  "לֵּ

 .מתפלל לרפואת אחותו דרבא הואא, כועס כלל וכלל ואיננו, שומע את הדבריםרבנו משה 

 

ָפֶניהָ  'הַוי ֹאֶמר " :ידבפסוק נאמר  ה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ב ְ ֶ ְבַעת  ֶאל מש  ר ש ִ גֵּ ָ ס  ְבַעת ָיִמים ת ִ ם ש ִ לֵּ ֲהלֹא ִתכ ָ

ף ָאסֵּ ֵּ ֲחֶנה ְוַאַחר ת  ַ  "ָיִמים ִמחו ץ ַלמ 

מעניש אותה בהסגר מחוץ הוא לכן , שמרים דיברה לשון הרעבכך  לא שמח, 'אביה'המכונה כאן  ,ה"הקב

 . למד על חומרת דיבור לשון הרעי העם כולוכך  .שבעה ימיםבמשך למחנה 

 

 רהמבט למו

כהן לפחות שבוע עד שהעליו לשהות שם  ,נמצא מחוץ למחנהשמצורע שבדרך כלל  ,להזכיר לילדים ניתן

ואילו כאן מרים מקבלת , טהר את עצמול נוספיםשבעה ימים  לוקח לואז ו, יחליט שאין לו כבר צרעת

 .ומיד נטהרת, ומוצאת מחוץ למחנה לשבוע בלבד, "הנחה"

 

 :י"רשוכדברי , חלקו לה ישראל כבוד ולא המשיכו במסעם, מחוץ למחנהבמהלך השבוע שבו שהתה מרים 

בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה  ,זה הכבוד חלק לה המקום - והעם לא נסע"

 ."'וגו 'ותתצב אחותו מרחוק' :שנאמר, כשהושלך ליאור

 .מטומאתה התקדם עד שמרים נטהראחד לא ה ףאולכן , ד מאוד את מריםיבכעם ישראל אהב ו

נו ה רבועל גדולתו של מש, חומרת איסור לשון הרעעל בלימוד  עם ישראל עסק ,זהשבשבוע  ,שר להניחאפ

 .ומדרגת נבואתו לעומת נבואת שאר הנביאים



 בפרק יב מרכזיים רעיונות

 

 גם אם מדובר בדברי אמת, חומרה גדולה לעוון לשון הרעתורה מייחסת ה. 

 וגם משה מצדו לא קיבל את הדברים כך, ו"שה חמרים לא דיברה לשון הרע על מנת לפגוע במ. 

 שהשוותה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, טעותה של מרים היתה . 

  הזדרז להודות בטעותו ולבקש רחמים מהשאהרן גדלותו של'. 

  האדרבא הוא מתפלל לרפואת, כללעל מרים משה רבנו איננו כועס. 

 ף אחד לא התקדם עד שמרים נטהרה מטומאתהולכן א, עם ישראל אהב וכיבד מאוד את מרים. 

 

 

 


