
  לא מוגה

  תישא: -פרשת כי

  נון:-יהושע בן

בתוך פרשיות המשכן אנו עושים הפסקה לעניין חטא העגל. בתוך כל סוגיית חטא העגל ננסה לגעת 

  לסוגיה שלכאורה לא קשורה בכלל לפרשה, וממנה ננסה להבין את חטא העגל. 

לאחר סיפור העגל והוויכוח הגדול של משה רבנו עם הקב"ה ("ואם אין מחני נא מספרך אשר 

  כתבת"), משה רבנו לוקח את האוהל וקובע אותו רחוק מן המחנה "וקרא לו אוהל מועד". 

ֹ  ל" וְָקָרא ַהַ%ֲחנֶה ִמן ַהְרֵחק ַלַ%ֲחנֶה ִמח�ץ ל" וְנָָטה ָהאֶֹהל ֶאת יִַ�ח �מֶֹ�ה) ז(  ָ'ל וְָהיָה מ"ֵעד ֶהלא

�� ָ'ל יָק�מ� ָהאֶֹהל ֶאל מֶֹ�ה ְ'ֵצאת וְָהיָה) ח( :ַלַ%ֲחנֶה ִמח�ץ ֲאֶ�ר מ"ֵעד אֶֹהל ֶאל יֵֵצא יְקֹוָק ְמַבֵ

 ָהאֱֹהָלה מֶֹ�ה ְ'בֹא וְָהיָה) ט( :ָהאֱֹהָלה -ֹא" ַעד מֶֹ�ה .ֲחֵרי וְִהִ-יט� ,ֳהל" ֶ*ַתח ִאי� וְנְִ(ב� ָהָעם

 ֶ*ַתח עֵֹמד ֶהָענָן ַע%�ד ֶאת ָהָעם ָכל וְָר,ה) י( :מֶֹ�ה ִעם וְִדֶ-ר ָהאֶֹהל ֶ*ַתח וְָעַמד ֶהָענָן ַע%�ד יֵֵרד

 ַ'ֲאֶ�ר ָ*נִים ֶאל ָ*נִים מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וְִדֶ-ר) יא( :,ֳהל" ֶ*ַתח ִאי� וְִה0ַ�ְֲחו� ָהָעם ָ'ל וְָקם ָהאֶֹהל

  .ָהאֶֹהל ִמ�� יִָמי� �א ַנַער נ�ן ִ�ן יְהֻ�עַ  �ְמָ�ְרת ַהַ%ֲחנֶה ֶאל וְָ�ב ֵרֵעה� ֶאל ִאי� יְַדֵ-ר

  (שמות פרק ל"ג)              

יש לשאול כאן מה עושה פה יהושע בן נון? איך הוא קשור לעניין? מה חשיבות הפעילות שלנו לגבנו? 

כמשרת משה הנמצא באוהל, אבל הוא מופיע דווקא במקום בו יהושע לא מקבל יהושע מופיע כאן 

ממשה כי עכשיו משה נמצא בהר. יהושע לא שותף לפעילות של משה, אלא הוא רק "נער לא ימיש 

  מתוך האוהל". מדוע פרט זה חשוב לנו כדי להבין את חטא העגל? 

בל את התורה בהר, יהושע עלה אתו הפגישה הראשונה שהיה לנו עם יהושע הייתה שמשה עלה לק

  אבל הוא נעצר במחיצה לעצמו. וכשהם יורדים מתחילה שיחה בין משה לבין יהושע: 

 ֵאין ו2ַֹאֶמר) יח( :ַ-ַ%ֲחנֶה ִמְלָחָמה ק"ל מֶֹ�ה ֶאל ו2ַֹאֶמר ְ-ֵרעֹה ָהָעם ק"ל ֶאת יְה"ֻ�עַ  ו2ְִַ�ַמע) יז(

        �ֵֹמַע. ,נִֹכי ַע5"ת ק"ל ֲחל�ָ�ה ֲענ"ת ק"ל וְֵאין 4ְב�ָרה ֲענ"ת ק"ל

  (שמות פרק ל"ב).            

חוץ מהשיחה הזאת הפגישה הבאה עם יהושע היא רק בתיאור הבא בפרק ל"ג כשיהושע שהוא לא 

מש מן האוהל. אז בעצם המהות של יהושע? יהושע עולה עם יהושע ונעמד במחיצה בפני עצמה לפני 

  ד עם משה מההר ואומר שקול מלחמה במחנה, ומשה מתקן אותו. ההר. יהושע יור

יש לשים שיהושע לא היה עם משה בהר. כלומר הוא לא היה במצב של "לחם לא אכלתי ומים לא 

  שתיתי".  אז מה הוא כן אכל? 

 התם וכתיב איש הכא כתיב, ישראל כל כנגד מן לו שירד יהושע זה איש אכל אבירים לחם 

        .בו רוח אשר איש נון בן יהושע את לך קח כז) (במדבר

  (בבלי יומא דף ע"ה עמוד ב', ודף ע"ו עמוד א')          

יחים שלחם אבירים הוא ביטוי למן, ויהושע אכל אותו. כי כשהמן ירד לבני ישראל הוא ירד חז"ל מוכ

ם ישראל אוכלים את המן. אבל יהושע ארבעים יו –במחנה. אבל משה עולה להר בו' בסיון ועם 

וארבעים לילה מקבל מנה מיוחדת של מן בהר. מי שרואה את התמונה הכוללת יכול לראות את המן 

היורד בשני תחנות. כלומר ניתן להגיד שיהושע הוא כמו משה אבל אוכל מן. משה נמצא בראשית 

  ההר ולא אוכל כלום. אבל יהושע נמצא באמצעיתו של ההר ואוכל מן. 



ני פגישות עם משה. בפעם אחת זה כשאלדד ומידד מתנבאים במחנה אנו פוגשים את יהושע בעוד ש

 ַעם ָ'ל י0ִֵן �ִמי ִלי ַא0ָה ַהְמַק5ֵאומשה עונה לו:" 1".ְ'ָלֵאם מֶֹ�ה ֲאדֹנִיאז יהושע בא למשה ואומר לו: "

כלומר גם כאן כמו בירידה מן ההר יש וויכוח בין משה לבין  2".ֲעֵליֶהם ר�ח" ֶאת יְקֹוָק י0ִֵן ִ'י נְִביִאים יְקֹוָק

 מֶֹ�ה ו2ְִַקָראיהושע. פגישה נוספת שאנו מוצאים בין משה ליהושע היא בשינוי שמו של יהושע. "

בנוסף מצינו את יהושע במלחמה עם עמלק שיהושע מחליש את עמלק. אבל  3".יְה"ֻ�עַ  נ�ן ִ-ן ְלה"ֵ�עַ 

  את מהותו של יהושע? עדיין יש לברר 

מה תפקידו המעשי של יהושע? משה נפגש עם הקב"ה בסנה ומגדיר לו הגדרת תפקידים ברורה בינו 

א מש מן האוהל, אבל מה תפקידו? מה לבין אהרן. אבל מה עושה יהושע? אנחנו מבינים שיהושע ל

  המהות של יהושע דווקא כאן בסיפור חטא העגל?

  "נער":

לא ימיש". בשבוע שעבר עסקנו בבגדי הכהונה ובשמעון נער פרשה הוא "הביטוי המופיע כאן ב

הצדיק. לפעמים אומן רוצה להראות משהו מסוים ולהדגיש אותה, לכן הוא מזכיר הרבה דברים 

אחרים אבל לא את הנקודה החשובה. יש דבר אחד המשותף לכל הכהנים שכולם יחפים. אותם 

שצריכים להיות לבושים בכל הבגדים המופלאים כולם יחפים. כך שני דמויות במקרא הצטטו  הכהנים

 .ל "ו2ַֹאֶמרמעמד הסנה בו הקב"ה מצווה את משה להוריד את נעליו: אצל משה בלהיות יחפים. 

אצל יהושע  4ה�א". קֶֹד� ְדַמת& ָעָליו עֵמד ַאָ�ה ֲאֶ�ר ַהָ#קם ִ י ַרְגֶלי� ֵמַעל ְנָעֶלי� ַ�ל ֲה6ם 0ְִקַרב

 ַ�ל יְה"ֻ�עַ  ֶאל יְקֹוָק ְצָבא 7ַר ו2ַֹאֶמרהביטוי מופיע לאחר הכניסה לארץ שהוא פוגש את שר צבא ה'. "

�יש להבין את  5ֵ'ן". יְה"ֻ�עַ  ו2ַַַע7 ה�א קֶֹד� ָעָליו עֵֹמד ַאָ�ה ֲאֶ�ר ַהָ#קם ִ י ַרְגֶל� ֵמַעל ַנַעְל

מטרת הנעל להבדיל ביני לבין משמעותם של הנעליים, הרי בחיים שלנו הם לא תופסים כ"כ חשיבות. 

הקרקע, כלומר היא מרוממת אותי מהקרקע. לכן כשאני נועל אותה אני מתרומם מעל. לעומת האדם 

הדבר  בעלי החיים לפעמים מכסים את עצמם אבל הם אף פעם לא לובשים נעליים. הנעל היא

האנושי, והיא צריכה להיות עלי כל הזמן כדי להפריד ביני לבין האדמה. אבל כשאני נמצא באדמת 

קודש אין שום מקום של הבדלה. שם העניין הוא רק "של נעלך מעל רגלך". זה חיבור של המקור 

  ושלך עם מציאות אחת של קודש. 

  :משה לא יכול להעלם

בכול  -של משה אינו מופיע. זו הפרשה היחידה בתורה בכל הטורים אומר על פרשת תצוה ששמו

החומשים שהם לא של משה (שמות ויקרא במדבר) ששמו של משה נעלם. בעל הטורים מסביר 

, אז הקב"ה יקיים זאת 6ָ'ָתְב0ָ" ֲאֶ�ר ִמ9ְִפְר8 נָא ְמֵחנִי שקללת חכם באה ובגלל שמשה אמר: "

  בפרשת תצווה. 

מופיעה, אבל עצמותו של משה מופיע כל הפרשה. כבר בהתחלה "ואתה  אבל אולי שמו של משה לא

תצוה", ולאחר מכן הוא זה שחונך את הכהנים, והוא מעביר את הכוח בשבעת ימי המילואים לכהנים 

מאה ואחת להמשיך את עבודתו. מופיע בספרי החסידות שמשה מופיע בעוד צורה בפרשת תצוה. 

ת נעלמות פירושו בעברית שכל אות היא גם מילה שמאייתים הוא סכום הנעלמות של משה. אותיו

אותה. האות ש' היא 'שין'. האות הנגלית/הנקראת היא ש' אבל הנעלמות הם י' ונ'. בפנימיות יש את 

, 60 –ין, ש"40 -םהשם הנגלה, ויש את השם הנסתר. משה באותיות הנעלמות הוא מאה ואחת. ( מ"

משה לא מופיע, אבל עצמותו מופיעה בשיא הכוח. הוא לא כהן, אבל כל כוח  ובפרשת תצוה )1 –א"ה

                                                           
1
 במדבר פרק י"א פסוק כח'. 
2
 שם פסוק כט'. 
3
 במדבר פרק י"ג פסוק טז'. 
4
  שמות פרק ג' פסוק ה'. 
5
 פסוק טו'.יהושע פרק ה'  
6
 שמות פרק ל"ג פסוק לב' 



הכהונה ניתן ממנו. הוא לא מטיב את הנרות, אבל כל כוח ההדלקה מגיע ממנו. הוא לא ילבש בגדי 

  כהונה, אבל כל הכהנים גם לא ילבשו נעלים. 

מדוע על חטא העגל בא משה ואומר "ואם אין מחני נא מספרך"? הרי משה רבנו בא לגלות לנו עכשיו 

  את התורה, אם כן מדוע התיקון לחטא העגל הוא שמשה לא יופיע בספר התורה? 

תישא. משה רבנו בא ללמד אותנו את היסוד –הסיפור של חטא העגל הוא ברור והוא כל פרשת כי 

 –אין תורה. המהות  –רה. הוא בא ללמד אותנו את היסוד שאם אין ישראל שישראל קודמים לתו

העצמות של כוח המושגים שיש בעולם זה מפני ש"ישראל והקב"ה חד הם. הקב"ה אומר למשה 

שישראל עברו על התורה, אבל משה רבנו אומר שבמקום שישראל לא מופיעים אז התורה הנגלית 

  ל מכוח מה הוא מקבל את התורה? לא קיימת. משה הוא מקבל התורה. אב

ומסרה ליהושע". קודם כל יש לשאול לגבי  מסיניהמשנה הראשונה של אבות היא: "משה קיבל תורה 

הרצף של המשנה. הרי אם המשנה הייתה באה ללמד אותי את רצף מסירת התורה, היא הייתה 

מהות השינוי בין "משה בנוסף יש לשאול לצריכה להגיד שמשה מסר לאהרן ולבניו, ולא ליהושע. 

  מדוע השוני הזה? ליהושע".  ומסרהתורה מסיני קיבל 

כי זה במדרגה של הביטול של סיני. הפגישה הראשונה  –אלא משה מקבל את התורה דווקא מסיני 

עם סיני היא בסנה. משה רבנו לא מקבל תורה בסיני, אלא במדרגה של סיני. הוא מגיע לרמה כזו 

ם מדבר מתוך הסנה עצמו. הוא מצליח לראות גם בקוץ שרוף אלוקות. אז שהוא שומע את האלוקי

) וכי אוציא את בני 2) מי אנכי כי אלך אל פרעה? 1הוא שואל את הקב"ה שתי שאלות חשובות: 

ישראל ממצרים? כלומר משה שואל את הקב"ה האם אפשר בכלל להפוך את המציאות הזו של 

ממצרים, האם זה אפשרי? והקב"ה עונה לו שאי  –וט את האדם הפש –פרעה? להוציא את עצמי 

אפשר ואף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל אתה תוכל לעשות זאת , כי זה לא אתה תעשה זאת 

אלא אני. "ויאמר לו כי אהיה עמך". כלומר משה הגיע למדרגה כזו שהוא צינור גמור, הוא במציאות 

מציאות הזו של פרעה בעולם, צריך להגיע לביטול אחרת לגמרי ( כהסבר הרמב"ם). בשביל לצאת מה

  גמור כזה כמו של משה. 

  ":מעמך", ל"מה ה' אלוקיך שואל עמךמ"כי אהיה 

כל ההגדה של פסח אנו מתבלבלים בה. "עבדים היינו לפרעה... ואילו לא הוציא... אנו ובנינו ובני בנינו 

כפשט שאם לא היינו יוצאים אז היינו עבדים. אבל העומק כאן זה שרק  –משועבדים". תמיד חשבתי 

היא להיות בבחינת משה.  –הקב"ה יכול להוציא אותנו ממצרים. הדרך היחידה לנצח את פרעה 

להיות בביטול כמור לאינסוף. משה מגיע לאחר כל השלבים שלו בגיל שמונים בסנה והאדמה היא 

ותה. יש את משה הנעלם, יש את משה שבגלה נותן לנו את אדמת קודש. איך? כי הוא קידש א

התורה. אבל יש את משה שהוא קיבל תורה מסיני, וכל התורה עוברת דרכו. הוא הבשר ודם שכותב 

היא מהקב"ה. "משה מדבר והשכינה מדברת מתוך גרונו".  -ספר משלו (דברים), וכל אות בספר הזה

 –שיו מגיע משה רבנו הנעלם ואומר ריבונו של עולם תורה שבכתב. עכ - התוצאה היא אותה תוצאה

עכשיו באה השאלה הקשה שלי. משה הגיע למצב שהוא שומע קול אלוקים מדבר עימו מתוך הסנה, 

כי הקב"ה יהיה עמו. אבל מה זכו ישראל? כלומר משה אומר שהוא  –אז הוא יכול גם להגיע לפרעה 

ים, אבל כדי להאמין לזה הם צריכים שיהיה בהם ילך להגיד לבני ישראל שהם הולכים לצאת ממצר

 ְ-ה"ִציֲא8 ְ�ַלְח0ִי8 ,נִֹכי ִ'י ָהא"ת ְ:8 וְֶזה"את הסנה, שיהיה בהם את האלוקות. לכן הקב"ה ענה לו: 

ם ע"פ רש"י ההסבר הוא שכל יציאת מצרי 7".ַהֶ;ה ָהָהר ַעל ָהֱא6ִהים ֶאת 0ַַעְבד�ן ִמִ%ְצַריִם ָהָעם ֶאת

ישראל יגיע למעמד שמשה הגיע בסנה. אז –היא למען העיקר שהוא מעמד הר סיני. כי שם כל עם 

"הר סיני עשן כולו... ויעל עשנו כעשן הכבשן". שואל המפרשים מה נשרף שם? הרי אין עצים? אלא 

ה האבנים נשרפות, האדמה. לכן "אנכי", ו"לא יהיה" שמענום מפי הגבורה. כשעמ"י הגיע למקום הז

הוא ראה קולות מתוך ההר. ובשלב הזה הם פונים למשה ואומרים לו "רצוננו לראות את מלכנו". כי 

במעמד הזה כולם רצו להיות במעמד הסנה. משה הבין שהכוח שלו בעומק בעומק נובע מכוחם של 
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 ישראל, מהנפש האלוקית הזו שיכולה לצאת ממצרים. מרגע זה עניינו של משה רבנו הוא להעביר את

". וזה בדיוק: עמךהביטול הזה ולטעת אותה בכול אחד מאתנו. הקב"ה אמר למשה: "ויאמר כי אהיה 

וידועים שאלת חז"ל  8...".ֱא6ֶהי8 יְקֹוָק ֶאת ְליְִר,ה ִאם ִ'י ֵמִעָ#� �ֵֹאל ֱא6ֶהי8 יְקֹוָק ָמה י7ְִָרֵאל וְַע0ָה"

כן! לגבי משה זה דבר קטן. אבל אם כן  -מה האם יראת שמיים זה דבר קטן? עונה הגמרא - בגמרא

הרי הפסוק אומר "ועתה ישראל", הוא לא אומר "ועתה משה"? אלא עונה  -יש לשאול על הגמרא 

"ועתה ישראל". כי שלגמרא זה פשוט כי משה רבנו נמצא בכול אחד מאתנו, ולכן זה  –האדמו"ר הזקן 

להגיע למצב בו היראת שמיים היא "מילתא  –כל אחד יכול בעזרת הכוח של משה הטמון בתוכו 

שהקב"ה אומר זוטרתא". לכן זה הפירוש של המילה "עמך". כי "עמך" זה מהבחינת משה שבך. 

הימנא למשה שהוא יהיה עמו, הוא אומר לו שהוא גם יהיה אצל כל אחד בתוכו. משה הוא הרעיא מ

  שמאפשר לכל אחד להופיע אצלו בחינת משה ואם זאת להופיע את האלוקות. 

  "השתא הכא":

בהגדה של פסח הנס שלנו הוא לא רק שיצאנו ממצרים, אלא שהקב"ה הוציא אותנו! אנחנו עוררנו 

מלמטה ושמנו את הדם על המשקוף ואז הקב"ה מוציא אותנו. את ליל הסדר הראשון שלנו חגגנו 

במצרים. כבר שם הבנו שיצאנו ממצרים, כי "הוצאנו ממצרים". אבל גם לאחר  –ורות במכת בכ

אז אין מצרים בתוכי? אין רומא של היום? אין יון? ביציאת מצרים היציאה היא לא  -שיצאנו ממצרים

רק סיפור טכני. אלא ביציאת מצרים הקב"ה הראה שאנו יכולים לנצח את פרעה, ומכאן ואילך כל אחד 

  יכול לבטל חמץ אפילו רק במחשבה.  מאתנו

ההגדה של פסח מתחילה: "הא לחמא עניא דאכלו אבותינו במצרים..". הילדים כבר מחכמים ל"מה 

נשתנה", אבל עדיין לא! עורך הסדר מרים את המצות ואומר: "השתא הכא ..לשנה הבאה בני חורין". 

שהשנה נהייה עבדים. למה? אלא  מה בהתחלה תמיד מבאסים? כאילו בכול מקרה עורך הסדר אומר

עורך הסדר אומר שלפני שהילדים שואלים הוא ישאל את השאלה הכי קשה. אז יצאנו ממצרים אז 

זה לא רק תיאור הסטורי של מה  –מה?! מה אין כבר רעבים? אלא הוא בא ואומר שהגדה של פסח 

ה, אנחנו עדיין עבדים. שהיה, אלא זה דבר הרבה יותר עמוק. כי כל עוד לא הגיע הגאולה השלמ

הסיפור שלנו הוא לא שיצאנו ממצרים, אלא איך הקב"ה הוציא אותנו ממצרים. לכן אנחנו צריכים 

  לצאת ממצרים כל יום, כל רגע. 

הרי הכוח שלי נובע רק  -לכן שהקב"ה רוצה להשמיד את בני ישראל, משה רבנו אומר לו שאי אפשר

אם אתה משמיד אותם. לכן בפרשת תצווה השם  -התורהמכוחם של ישראל. לכן תמחה אותי מספר 

  שלו לא מופיע, אבל העצמיות שלו מופיעה בשיא כוחה. 

  בין מסירה לקבלה:

"ומסרה ליהושע". כי אין כאן מסירת התורה בסדר כרונולוגי. אלא יש  –לכן המשנה באבות אומרת 

שע. "איש אשר רוח בו". "ונתת ואת זה מעביר משה ליהו –כאן את מסירת הכוח של הביטול המוחלט 

מהודך עליו". יהושע הוא הכוח של "הנערות". יהושע מחובר לעצמותו של משה. יהושע כל עניינו שאין 

מה זה עצת מרגלים?  –לו מעצמו כלום. לכן משה אומר עליו: "יה יושיעך מעצת מרגלים". הרבי שואל 

בו עצת מרגלים. משה רבנו רצה  הרי הם לא הציעו כלום. וגם כלב הלך להתפלל שלא יהיה

כי הקב"ה אמר. אבל  –שהמרגלים ילכו לרגל את הארץ ויחזרו עם תשובה שצריך להיכנס לארץ 

לבסוף מי יתן את הכוח? ודאי שהקב"ה. המידע הטופוגרפי לא יעזור להיכנס לארץ, אלא האמונה 

חשבו שמה שמעניין זה שלנו בקב"ה. "ובדבר הזה אינכם מאמינים...". מהי עצת מרגלים? שהם 

הדברים שלהם. המרגלים חשבו שמה שהם אומרים זה מה שחשוב. הם לא חשבו בכלל שהקב"ה 

יכול לעשות הכול. לכן "ויהס כלב את העם אל משה ויאמר הלא נעלה...". אלא אומר רש"י שהמצב 

אמר שאם  היה כ"כ חמור והעם כעס על משה, לכן הוא היה צריך לקחת את תשומת הלב שלהם. כלב
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היה ידעו להיות בטלים למשה, אז "עלה נעלה". כלב לא אמר שהם יכולים, אלא הוא אמר שהם 

   יכולים רק בתנאי שיהיו בטלים למשה.  

"וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב   -לכן בחטא המעפילים הם לא הצליחו כי "אין ה' בקרבכם 

יו אתם. בחינת משה לא הייתה עם המעפילים המחנה". ארון הברית ומשה נשארו במחנה, והם לא ה

  לכן הם לא הצליחו.

  "נוער השוליים" שבמעיל:

את הביטול הזה מעביר משה ליהושע. לביטול הזה קוראים "של נעליך מעל רגליך". לכן כשיהודי 

את  –האו זקוק לפגוש בתוך המציאות הזו מגיע למקדש להקריב קרבן לא משנה מאיזה סיבה, 

  האלוקות. איך פוגשים אלוקות? רואים אנשים יחפים. ובשולי המעיל יש רימונים חלולים. 

בעלי  –שבאמת לא יפה לעשות רעש במקדש. מי שעושה רעש זה 'נוער השוליים"  –הרבי אומר 

כי "ריקנים שבישראל מלאים  –התשובה. אין להם את השקט הם צועקים. לכן הרימונים היו חלולים 

כרימון". הרבה רימונים בשוליים עושם שם המפורש בין ע"ב אותיות. שהכהן הגדול נכנס הוא מצוות 

אומר האם אתה יודע לשמוע את הרעש הזה בתוך השקט ולראות אלוקות. האם אתה ידוע מה יש 

בשוליים של מעיל התכלת? אבל מתחת לרימונים יש רגליים יחפות, כי המקום הוא אדמת קודש. 

הוא בא לכפר על לשון  –על מה בא המעיל לכפר? "אלמלא מעיל אין לנו תקומה "  –חז"ל שואלים 

הרע. לשון הרע הוא אי האמונה ברימון הזה. כי לשון הרע הוא אי הידיעה שזכו ישראל. אתם יודעים 

כמה פעמים בסנה משה חוטף מכה (מצטרע, נחש ..). למה? כי בהתחלה הוא לא הבין שכל אחד 

  משה.  מבני ישראל הוא

  יהושע ההמשך של משה:

 -האם תהייה בחינת משה? לכן מעידה התורה –וכשמשה יעלם  –בתוך הפרשה נשארת שאלה אחת 

ששמו נער. איך אומר הפסוק  –"ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל". יש כאן אחד זקן 

האהבה לילד קטן היא האהבה הכי גדולה.  9ִלְבנִי". אִתיָקרָ  �ִמִ%ְצַריִם וָאֲֹהֵבה� י7ְִָרֵאל נַַער ִ'י" –בהושע 

אבל כך הקב"ה אוהב את ישראל למרות שהוא זקן, אבל הוא נער כמו יהושע בן נון. הוא בביטול גמור 

  ולכן הקב"ה אוהב אותו. 

ליהושע אין בעיה להתווכח עם משה, כי הוא בביטול גמור. הוא שומע את התשובה של משה ומקבל 

שואלים איך מעבירים את התורה אצל כל אחד מאתנו. כל מי שמופיע במסכת  –מסכת אבות אותה. ב

  הוא ניצוץ של בחינת משה.  –אבות 

חז"ל אומרים:" האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות". חסיד הוא מי שעושה לפנים משורת 

 –שה. משה הוא האבא שלנו עם מ –הדין. מי שרוצה לקיים לפנים משורת הדין ייפגש עם האבות 

והוא זה שמזכיר לנו תמיד את המקור. הוא מזכיר לנו תמיד את  –בכך שהוא היה אב לנביאים 

הביטול כלפי האינסוף. לכן הקב"ה קורא לילדיו באים לאבא. כי שמשה ואהרן באים לפרעה הם 

  אומרים לו קודם כל "בני בכורי ישראל". קודם כל תזכור שיש אבא ואתה בן. 

  המן מול משה:

 שצריך לקרא את פרשת שקלים בר"ח אדר כי "גלוי וידוע לפני הקב"ה 10חז"ל אומרים במסכת מגילה

"הקדימו שקליכם לשקליו".  –שהמן הרשע עתיד לשקול שקלים כנגד ישראל, ולכן אמר הקב"ה 

בירושלמי במגילה, מופיע שצריך להביא מחצית השקל כדי לכפר על מכירת יוסף.  –במדרש אחר 

שתי כסף זה מחצית שקל. עשרה אחים התחלקו בעשרים במכירת יוסף זה היה עשרים כסף. וכל 
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שהוא מחצית השקל. לכן גם אנו צריכים להביא מחצית  -כלומר כל אחד הביא שתי כסף –כסף 

ים? שהמן הרשע שמח כשהוא בא לחסל את ישראל שהפור יצא השקל. מה שתי המדרשים אומר

דווקא בשעה שמת משה. כי הוא הבין שמשה הוא השורש. המן בא ואמר לאחשוורוש: "ישנו עם 

אחד...". כלומר הוא אומר לאחשוורוש שלא יתעלם מעם ישראל כמו שהוא עשה עד עכשיו, אלא 

כך מתגלה ה"אחד" שבו. הוא נמצא "בכול מדינות  יתייחס אליו כי הוא אחד. ככול שהוא יותר מפוזר

  מלכותך" 

זה שישים רבא מחצית השקל. כי פרשת שקלים זה יכולת  –התוס' אומרים שעשרת אלפים כיכר כסף 

נובעת מ"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט". היא נובעת  –הבירור לפגוש את משה ואת האלוקות שבי 

מההבנה שזכו ישראל לצאת ממצרים ולהגיע למעמד הסנה. שהמן תופס את הנקודה הזו הוא מצא 

אז נולדה בחינת משה. כלומר לא רק  - את החודש שמת בו משה, אבל לא ידע שבחודש שמת משה

וא היארצייט. אלא כשמת משה נולד בחינת משה נולד באותו יום, כי הרי התאריך החשוב יותר ה

זה כפרה על אי ההבנה שישראל קודמים. כי  –משה אצל כל אחד מאתנו. כפרה על מכירת יוסף 

הייתה שהם קודמים. כי הרי יוסף היה הולך לחפש את אחיו ו"את אחי  –הסברא של ראובן או שמעון 

". יוסף הוא התיקון של מזהאת עצמותי הם נסעו מ"העליתם  –" מזהאבל הם "נסעו  אנכי מבקש".  

  תפיסת האחים. 

כי תמנה וכו'. אלא אומרים חז"ל שבמה שתרצה  –"כי תשא"  - לכן רש"י הסתבך בתחילת הפרשה

אז תמנה אותם. כי זה עצם הידיעה שמשה הוא עצם הידיעה שאנחנו  –לרומם את ישראל מהארציות 

כוח להיבטל אליו בביטול הגמור השייך בכול אחד כולנו בטלים לאינסוף. כל הפרשה כולה עוסקת ב

כי יש בו  –מאתנו. הפרשה פותחת בכך שלא תמנה את ישראל, למה? כי אין לכל אחד ערך משלו 

את האלוקות. האיסור למנות את ישראל הוא היסוד להבין את "אם אין מחני נא", את הידיעה שאנו 

כוח לצאת ממצרים. כי הקב"ה המופיע אצל כל בנים של אב, והידיעה שבכול אחד מישראל יש את ה

  אחד מאתנו מגלה את בחינת משה שבי. 


