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   לא ערוך.א' תמוז, תשע"ה. מגדל, פרשת קורח. 

  ג' תמוז

שמש בגבעון, בחינת משה, חטא המרגלים, והקיום 

  לימינו של משה יהושע וכלב.

  שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון:  –ג' תמוז   .א

ארבעת המלכי�. (כפי המתואר מלחמת יהושע את ג� התרחשה החג של חב"ד,  בג' תמוז, למעט
  בתחילת פרק ט', ובפרק י' של ספר יהושע) 

 מ&ל ֶאל ַהָ(ד)ל ַה$ָם ח)ף &ְבכֹל &ַבְ%ֵפָלה ָ"ָהר ַה$ְַרֵ#ן ְ"ֵעֶבר ֲאֶ�ר ַהְ�ָלִכים ָ�ל ִכְ�מֹעַ  וַיְִהי) א(

  . (פרק ט') וְַהיְב&ִסי ַהִח&ִי ַהְ.ִרִ-י ַהְ�נֲַענִי וְָהֱאמִֹרי ַהִחִ+י ַהְ*ָבנ)ן

 ִליִריח) ָע4ָה ַ�ֲאֶ�ר וַ$ֲַחִריָמ3 ָהַעי ֶאת יְה)ֻ�עַ  ָלַכד ִ�י יְר&ָ�ַלִם ֶמֶל1 ֶצֶדק ֲאדֹנִי ִכְ�מֹעַ  וַיְִהי) א(

3� וַ$ִיְרא&) ב( :ְ"ִקְרָ"ם וַ$ְִהי& י4ְִָרֵאל ֶאת ִגְבע)ן יְֹ�ֵבי ִהְ�ִלימ& וְִכי &ְלַמְלָ�3 ָלַעי ָע4ָה ֵ�ן &ְלַמְלָ

) (ג :ִ("ִֹרים ֲאנֶָ�יהָ  וְָכל ָהַעי ִמן ְגד)ָלה ִהיא וְִכי ַהַ�ְמָלָכה ָעֵרי ְ�5ַחת ִ(ְבע)ן ְ(ד)ָלה ִעיר ִ�י ְמאֹד

 ֶמֶל1 יִָפיעַ  וְֶאל יְַרמ&ת ֶמֶל1 ִ.ְר6ם וְֶאל ֶחְבר)ן ֶמֶל1 ה)ָהם ֶאל יְר&ָ�ַלִם ֶמֶל1 ֶצֶדק ֲאדֹנִי וַ$ְִ�ַלח

 יְה)ֻ�עַ  ֶאת ִהְ�ִליָמה ִ�י ִ(ְבע)ן ֶאת וְנֶַ�ה וְִעְזֻרנִי ֵאַלי ֲעל&) ד( :ֵלאמֹר ֶעְגל)ן ֶמֶל1 ְ#ִביר וְֶאל ָלִכי�

 יְַרמ&ת ֶמֶל1 ֶחְבר)ן ֶמֶל1 יְר&ָ�ַלִם ֶמֶל1 ָהֱאמִֹרי ַמְלֵכי ֲחֵמֶ�ת וַ$ֲַעל& ו6ֵ$ְַספ&) ה( :י4ְִָרֵאל ְ"נֵי וְֶאת

 ִגְבע)ן 5נְֵ�י וַ$ְִ�ְלח&) ו( :ָעֶליהָ  וַ$ִָ*ֲחמ& ִ(ְבע)ן ַעל וַ$ֲַחנ& ַמֲחנֵיֶהם וְָכל ֵהם ֶעְגל)ן  ֶמֶל1 ָלִכי� ֶמֶל1

 ָ*נ& וְה)ִ�יָעה ְמֵהָרה ֵאֵלינ& ֲעֵלה ֵמֲעָבֶדי7 יֶָדי7 ֶ+ֶרף 5ל ֵלאמֹר ַהִ(ְלָ(ָלה ַהַ�ֲחנֶה ֶאל יְה)ֻ�עַ  ֶאל

 ַעם וְָכל ה&א ַהִ(ְלָ(ל ִמן יְה)ֻ�עַ  וַ$ַַעל) ז( :ָהָהר יְֹ�ֵבי ָהֱאמִֹרי ַמְלֵכי ָ�ל ֵאֵלינ& נְִקְ"צ& ִ�י וְָעְזֵרנ&

 נְַתִ+ים ְביְָד7 ִ�י ֵמֶהם ִ+יָרא 5ל יְה)ֻ�עַ  ֶאל יְקֹוָק וַ$ֹאֶמר) ח( פ: ֶהָחיִל ִ(")ֵרי וְכֹל ִע�) ַהִ�ְלָחָמה

) י( :ַהִ(ְלָ(ל ִמן ָעָלה ַהַ*יְָלה ָ�ל ִ.ְתאֹם יְה)ֻ�עַ  ֲאֵליֶהם וַ$ָבֹא) ט( :ְ"ָפנֶי7 ֵמֶהם ִאי� יֲַעמֹד 8א

  ַעד וַ$ֵַ�ם ח)רֹן ֵבית ַמֲעֵלה ֶ#ֶר1 וַ$ְִרְ#ֵפם ְ"ִגְבע)ן ְגד)ָלה ַמָ�ה וַ$ֵַ�ם י4ְִָרֵאל ִלְפנֵי יְקֹוָק וַיְֻהֵ�ם

 ֲעֵליֶהם ִהְ�ִלי1 וַיקֹוָק ח)רֹן ֵ"ית ְ"מ)ַרד ֵהם י4ְִָרֵאל ִמְ.נֵי ְ"נָֻסם וַיְִהי) יא( :ַמ9ֵָדה וְַעד ֲעֵזָקה

 ְ"נֵי ָהְרג& ֵמֲאֶ�ר ַהָ"ָרד ְ"5ְבנֵי ֵמת& ֲאֶ�ר ַרִ"ים וַ$ָֻמת& ֲעֵזָקה ַעד ַהָ%ַמיִם  ִמן ְ(דֹל)ת ֲאָבנִים

 וַ$ֹאֶמר י4ְִָרֵאל ְ"נֵי ִלְפנֵי ָהֱאמִֹרי ֶאת יְקֹוָק ֵ+ת ְ"י)ם ַליקֹוָק יְה)ֻ�עַ  יְַדֵ"ר 6ז) יב( ס: ֶ"ָחֶרב י4ְִָרֵאל

 ()י י9ִֹם ַעד ָעָמד וְיֵָרחַ  ַהֶ%ֶמ� וַ$ִ#ֹם) יג( :ַאָ�ל	ן ְ�ֵעֶמק וְיֵָרחַ  �	ם ְ�ִגְבע	ן ֶ�ֶמ� י4ְִָרֵאל ְלֵעינֵי

 :ָ+ִמים ְ�י)ם ָלב)א 6ץ ו8ְא ַהָ%ַמיִם ַ"ֲחִצי ַהֶ%ֶמ� וַ$ֲַעמֹד ַה$ָָ�ר ֵסֶפר ַעל ְכת&ָבה ִהיא ֲה8א אֹיְָביו

) טו( ְלי4ְִָרֵאל:  נְִלָחם יְקֹוָק ִ�י ִאי� ְ"ק)ל יְקֹוָק ִלְ�מֹעַ  ו5ְֲחָריו ְלָפנָיו ַהה&א ַ�$)ם ָהיָה ו8ְא) יד(

  . ַהִ(ְלָ(ָלה ַהַ�ֲחנֶה ֶאל ִע�) י4ְִָרֵאל וְָכל יְה)ֻ�עַ  וַ$ָָ�ב

 �רש"י מסביר שלא רק שהשמש לא הלכה את מהלכה הרגיל, אלא היא עצרה מלומר שירה. בהמש
הוא שר. כ� שיהושע שר כנגד  –שמתרג� התרגו� יונת! ב! עוזיאל  נאמר:" אז ידבר יהושע", וכמו

  שירת השמש. 

  הרבי מליובאוויטש בא הוא מדבר על ג' תמוז של הגלות, הוא אומר: 

ידוע בספרי התכונה (אסטרונומיה) אודות המהירות של מהלך גלגל השמש, אשר 

לך חמש בסיבוב אחד של השמש, הולך כמה רבבות פרסאות, עד אשר ערך מה

מאות שנה סובב בעשרים וארבע שעות. ולא ידעו טעם סיבובו של השמש 

במהירות עצומה כ"כ. ולכאורה הרי זה פלא גדול ביותר, מהי הסיבה למהירות 

השמש במהירות עצומה כ"כ, ללכת בכל יום מרחקים עצומים כ"כ כרחוק מזרח 

  ממערב. 
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מ�. "כל הכוכבי� והגלגלי� כול� בעלי הרמב"� בהלכות יסודי התורה אומר שהשמש היא לא דו
נפש ודעה והשכל ה�" ולפי זה יש לתמוה עוד יותר על מהירות השמש? מדברי הרמב"� משמע 

  שסיבוב השמש ג� צרי� להיקבע ע"פ השכל. 

ומצינו בדברי חז"ל שישנם מנהיגים המנהיגים את החמה, והמנהיגים בוודאי בעלי 

והביאור בזה הילוך השמש הוא בחינת ההשתחוואה שלו, בביטול דעה והשכל... 

גדול ונורא, כי הנה ידוע שיש לשמש חומר וצורה, גוף ושמש, וגופו סובב 

בהשתחוואה גשמית, לפי שנפשו הרוחנית משתחוואה בהשתחוואה רוחנית... כמו 

שכתוב "וצבא השמים לך משתחווים", ובשעת ההשתחוואה שלהם אומרים 

"ברון יחד כוכבי בוקר". וכמו כן מובן בנוגע לדרגה היותר נעלה של  שירה...

המלאכים. ויש להבין הביאור בזה כאשר המלאך הממונה להנהיג את השמש, 

מתבונן בגודל זכותו לשרת את קונו ע"י זה שימלא את תפקידו להנהיג את השמש,. 

ה, ואדרבא ומצד גודל ההתפעלות שלו הוא מנהיג את השמש במהירות כ"כ גדול

  הוא היה צריך להנהיג אותה במהירות יותר. 

ע"פ זה יובן הטעם למה הוצרך יהושע להעמיד את החמה והלבנה כדי לנצח 

במלחמה. "וידום השמש והירח עמד עד ייקום גוי אוייביו". האוייבים עמהם נלחמו 

ים בנ"י היו עובדי מזלות כמעדי ארץ האמורי, והם צבא הלבנה וכו'. והם משתחוו

  לשמש ולירח ולכוכבים וכו'. 

שכן הילוך השמש קשור עם עניין ההשתחוווה והביטול. אשר היא הגורמת השפעה 

  למטה, וכל ההמשכות של שפע גשמי... (מתוך השיחה)  מלמעלה

לחמה שהיא בכלל בי! אלא במ א� אנחנו רוצי� להילח� במלכי האמורי, לא ביריחו ולא בעי,

נו רוצי� לנצח אות� , צריכי� לבטל את ההשפעה שה� מקבלי� האמוריי� לגבעוניי�. כשא
  והירח, ומבטלי� את השירה שלה�.  מהשמש והירח, וזאת עושי� ע"י ביטול הילוכ� של השמש

יהושע בא ע� משנה תורה ומדמי� את השמש. כל כוחו של יהושע הוא ממשה רבנו ממשנה 
  תורה. 

  ונבאר זאת ביתר הרחבה בהמש� הדברי�. 

  בין משה לאהרן:  –רביעי לחמישי של קורח בין   .ב

  מעניי! מאד החילוק בי! רביעי של פרקת קורח לחמישי. ברביעי אנו קוראי�: 

ָתם 5ְָרַגע (ט) ַוְיַד4ֵר ְיֹקָוק ֶאל ֹמ2ֶה ֵ%אֹמר: (י) ֵהֹר0/ ִמ-,+ ָהֵעָדה ַהֹ)את ַוֲאַכֶ%ה אֹ 

2 ֵמַעל (יא) ַו7ֹאֶמר ֹמ2ֶה ֶאל 8ֲהֹרן ַקח ֶאת ַה0ְַחָ-ה ְוֶתן ָעֶליָה אֵ ַו6ְ7ִל/ ַעל 6ְֵניֶהם: 

ק ֶ:ֶצף ִמִ%ְפֵני ְיֹקוָ ַה0ְִז4ֵַח ְו9ִים ְקֹטֶרת ְוה,ֵל+ ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכ6ֵר ֲעֵליֶהם 5ִי ָיָצא הַ 

ֶ>ֶגף ה ַו7ָָרץ ֶאל -,+ ַהָ:ָהל ְוִהֵ>ה ֵהֵחל הַ ֵהֵחל ַהָ>ֶגף: (יב) ַו7ִַ:ח 8ֲהֹרן 5ֲַא2ֶר ִ;4ֶר ֹמ2ֶ 

ַח7ִים ַוֵ-ָעַצר 4ָָעם ַו7ִֵ-ן ֶאת ַהְ:ֹטֶרת ַוְיַכ6ֵר ַעל ָהָעם: (יג) ַו7ֲַעֹמד 4ֵין ַה0ִֵתים /ֵבין הַ 

ל א,ת ִמְ%ַבד ַה0ִֵתים עַ ַה0ֵַ=ָפה: (יד) ַו7ְִהי/ ַה0ִֵתים 0ַ4ֵַ=ָפה 8ְר4ָָעה ָע9ָר ֶאֶלף /2ְַבע מֵ 

ֱעָצָרה. (במדבר, ְ;ַבר ֹקַרח: (טו) ַו2ָ7ָב 8ֲהֹרן ֶאל ֹמ2ֶה ֶאל 6ֶַתח ֹאֶהל מ,ֵעד ְוַה0ֵַ=ָפה נֶ 

  י"ז) 

אהר! עשה את הפעולה, ומשה הוא זה שנת! את ההוראה. בסו$ אהר! חוזר אל משה כדי לדווח לו 
כל חזר, ורק אז המגפה נעצרה. כלומר, היא לא נעצרה  שאהר! קוד� –על הנעשה. בפסוק כתוב 



3 
 

עד שהוא שב. הייתה עצירה של המגיפה כפי שכתוב בסו$ פסוק יג', אבל כנראה הסיו� היה רק 
  כשהוא שב אל משה. 

  רש"י על פסוק יג' אומר: 

אחז את המלאך והעמידו על כרחו. א"ל המלאך הנח לי  - ויעמוד בין המתים וגו'

י. א"ל משה צוני לעכב על ידך. א"ל אני שלוחו של מקום ואתה לעשות שליחות

, אם אין א"ל אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי הגבורה שלוחו של משה.

אתה מאמין הרי הקדוש ברוך הוא ומשה אל פתח אהל מועד בא עמי ושאל. וזהו 

שנאמר וישב אהרן אל משה. דבר אחר למה בקטרת, לפי שהיו ישראל מליזין 

ננים אחר הקטרת לומר סם המות הוא, על ידו מתו נדב ואביהוא, על ידו נשרפו ומר

חמשים ומאתים איש, אמר הקדוש ברוך הוא תראו שעוצר מגפה הוא, והחטא הוא 

  הממית:

אהר! העמיד את ע"פ רש"י נאמר לא על אהר! אלא על המלא�.  –"ויעמוד בי! החיי� ובי! המתי�" 
ש לעמוד ולא לרדת) ואמר לו שמשה צווה אותו לעכב אותו. המלא�, (כמו שיהושע גר! לשמ

  והמלא� כנגדו בא ואומר לו שהרי הוא שלוחו של מקו�.

 �אהר! קובע שמשה אינו אומר כלו� מלבו! (ג� כל ספר דברי�, משה אומר והשכינה מדברת מתו
  גרונו).  

א יכול להשפיע במילי� שלנו, אהר! אומר למלא� שכאשר אד� מחובר למשה שו� דבר אחר ל
 –עליו. כאשר באי� מכוחו של משה, ג� המלא� לא יכול להפריע. (המדרש על משה והמלאכי� 

  "מה לילוד אישה בינינו".) 

  ברביעי אנו עוסקי� באהר! השליח, ומשה כמשלח. 

  בחמישי של הפרשה אנו עוברי� לעסוק רק באהר!: 

ֶ@ה ַ;4ֵר ֶאל 4ְֵני ִי9ְָרֵאל ְוַקח ֵמִאָ-ם ַמֶ@ה מַ  (טז) ַוְיַד4ֵר ְיֹקָוק ֶאל ֹמ2ֶה ֵ%אֹמר: (יז)

 2ְמ, ִ-ְכֹ-ב ַעל ְלֵבית Aב ֵמֵאת 5ָל ְנ9ִיֵאֶהם ְלֵבית ֲאֹבָתם 2ְֵנים ָע9ָר ַמ@,ת ִאי2 ֶאת

ֲאב,ָתם: ית ַמֵ@ה/: (יח) ְוֵאת 2ֵם 8ֲהֹרן ִ-ְכֹ-ב ַעל ַמֵ@ה ֵלִוי 5ִי ַמֶ@ה ֶאָחד ְלֹרא2 4ֵ 

ר ָיה ָהִאי2 ֲא2ֶ (יט) ְוִהַ>ְחָ-ם 4ְֹאֶהל מ,ֵעד ִלְפֵני ָהֵעד/ת ֲא2ֶר ִאָ/ֵעד ָלֶכם 0ָ2ָה: (כ) ְוהָ 

: ֵהם ַמִ%יִנם ֲעֵליֶכם ֶאְבַחר 4, ַמֵ@ה/ ִיְפָרח ַוֲה5ֹ2ִִתי ֵמָעַלי ֶאת ְ-ֻל>,ת 4ְֵני ִי9ְָרֵאל ֲא2ֶר

ֶאָחד ַמֶ@ה  ה ֶאל 4ְֵני ִי9ְָרֵאל ַו7ְִ-נ/ ֵאָליו 5ָל ְנ9ִיֵאיֶהם ַמֶ@ה ְלָנ9ִיא(כא) ַוְיַד4ֵר ֹמ2ֶ 

ם: (כב) ַו7ַַ>ח ְלָנ9ִיא ֶאָחד ְלֵבית ֲאֹבָתם 2ְֵנים ָע9ָר ַמ@,ת /ַמֵ@ה 8ֲהֹרן 4ְת,+ ַמ@,תָ 

ל ) ַוְיִהי ִמ0ֳָחָרת ַו7ָֹבא ֹמ2ֶה ֶאל ֹאהֶ ֹמ2ֶה ֶאת ַה0ַֹ@ת ִלְפֵני ְיֹקָוק 4ְֹאֶהל ָהֵעֻדת: (כג

ֵקִדים: (כד) ַו7ֵֹצא ָהֵעד/ת ְוִהֵ>ה 6ַָרח ַמֵ@ה 8ֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי ַו7ֵֹצא ֶפַרח ַו7ֵָצץ ִציץ ַו7ְִגֹמל 2ְ 

/ ִאי2 ַמֵ@ה/. ( ֹמ2ֶה ֶאת 5ָל ַה0ַֹ@ת ִמִ%ְפֵני ְיֹקָוק ֶאל 5ָל 4ְֵני ִי9ְָרֵאל ַו7ְִרא/ ַו7ְִקח

  במדבר, י"ז)

בחמישי היוצרות מתהפכי�. כא! בחמישי אנו פוגשי� רק את אהר!, ומשה רק יבוא לראות את 
  הוד).  –נצח, חמישי  –גדולתו של אהר!. (רביעי 

  השמש והירח:  –משה ויהושע   .ג

'יה יושיע� מעצת מרגלי�'. השאלה  –כשמשה שולח את יהושע ע� כל המרגלי� הוא אומר לו 
אז משה רבנו ידע או לא ידע שהמרגלי� יחטאו? לכאורה התשובה שא� לא ידע אז כיצד  &הידועה

  הוא מזהיר את יהושע, וא� הוא ידע, אז מדוע הוא שלח? 
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ע ברביעי, יש יהושע (אולי המופיע ברביעי) המופי –אלא יש משה יש יהושע ויש כלב. יש משה 
  ויש כלב שזה אנחנו. 

כל פרשת שלח אנו לא נמצא את המילה 'מרגלי�'. הש� הנ"ל הגיע מספר דברי�. שש� כתוב 
  "וירגלו אותה". בנוס$ לביטוי זה, יש ג� את הביטוי 'עצת מרגלי�'. 

ר סיני, אז מדוע לא אמרו לנו יהושע מוכר לנו כבר מספר שמות, וכ! מפרשת כי תשא, ומעמד ה
שמשה הוא זה שנת! לו את שמו? אלא ברור שמשה קרא לו יהושע ע� שליחת המרגלי�.  –ש� 

  ומניי! בכלל הגיע הביטוי 'עצת מרגלי�'? הרי משה לא ביקש עצות? 

המילה 'עצת מרגלי�' תופיע עוד פע� אחת. כלב נמצא בדר�, והוא מתחיל להרגיש את הבעיה 
שהוא הל� לבד, להשתטח על קברי אבות. כדי 'שלא יהא  –בא עד חברו!", ורש"י מדגיש כתוב: "וי

  '. בעצת�בעצת�בעצת�בעצת�ניסת אחר חבריו 

  מה ההבדל בי! לתור לבי! לרגל? (שיחה של הרבי) 

זה לראות, לחפש. אבל זה ג� לצאת למקו� על מנת להתפעל ממשהו, להנות. תייר אמיתי  –לתור 
  התמונות ולספר.  הוא זה שחוזר ויודע להראות את

יהושע שלח מרגלי� ליריחו. כדי לראות מהיכ! לכבוש, ולראות פרטי� הרבה יותר מדוייקי�. אבל 
  לא לרגל שלח משה את המרגלי�. הוא שלח אות� רק בשביל "והתחזק� ולקחת� מפרי האר'". 

משה רבנו שולח את המרגלי� למרות שהקב"ה לא ציווה, כי הוא רצה שהע� ג� יתפעל מ! האר' 
הוא הא� התייר שבה� יעבוד יותר מהריגול? או  –ויחמוד באר' חמדה. הניסיו! של המרגלי� 

  חלילה ההפ� (כפי מה שקרה). 

רגל. ובמקו� בו שהשכל, יהפו� אות� מתייר למ –המרגלי� הולכי� לתור, אבל החשש האחד הוא 
  אתה צרי� לתור אתה לא תוכל ג� א� תרצה. 

מכירי� את הזמ! הזה בו המוח לא פוסק לעבוד? דווקא כאשר אד� רוצה לתור ולהנות, אזי 
  המחשבות באות מהשכל וגורמות לאד� לחשוב על הכל? 

  בחינת משה בכולנו:   .ד

". כי הוא שומע את המרגלי� אומרי� האר' טובה, אפס אל משהאל משהאל משהאל משהכלב נצר� ל"ויהס כלב את הע� 
כי עז הע�, הנפילי�, בני ענק, ופתאו� המוח של הע� שנורא רצה להתפעל מהאר' ולחמוד בה, 

פתאו� מתחיל לחשוב על דברי המרגלי�. כלב הבי! שיש רק דר� אחת להשכיח מה� את 
אצל  –ד לה� שבהווה מתמש� המחשבות והשכל, והפתרו! הוא רק להביא אות� אל משה. להגי

כל אחד יכול להיות משה שימשה אותו מ! הרעש וית! ל� שקט. הוא מושה אות� מאי היכולת 
 .�  להתפעל מאר' חמדה. הוא מושה אות� ג� מהפקפוק הקבוע של� באמונה ב

 �  הרבה ענווה צרי� כדי להגיע למדרגה הזו.  –כל כ

כל אחד ברמה שלו. מרי� ואהר!   –בל את משה כל ספר במדבר הוא מהל� אחד של אי יכולת לק
"הלא רק במשה דיבר ה', הלא ג� בנו וכו'". עשרת גדולי הדור  –ברמה הקדושה שלה� אומרי� 

  אנשי ש� שנפלו ע� קורח ולא יכלו לקבל את משה .  250במרגלי�, 

ר ע� הע� הוא המנהיג, אבל כלב הוא אחד מכולנו. הוא מדבמה ההבדל בי! כלב ליהושע? יהושע 
–כאחד מתוכ�, הוא אומר לה�: 'את� צודקי� בכל, זה לא ריאלי אולי, אבל תסתכלו אל משה 
הא� קריעת י� סו$ הוא ריאלי? והשליו? ומעמד הר סיני? וענ! הכבוד? ולצאת ממצרי� זה 

  ריאלי?'. זה לא משנה מה אנחנו חושבי�, יש את הקב"ה ויש את משה שלא אומר כלו� מלבו. 

שאולי יש ל� כוח  –א מבי! מה אהר! רוצה ממנו, הרי הקב"ה שלח אותו! ואהר! אומר לו המלא� ל
  על שבעי� אומות, אבל על ע� ישראל אי! ל� כוח כעת כי משה רבנו הוא המנהיג. 
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ג' תמוז בשבילי הוא הניסיו! להיות בעול� שבו אי! ל� אלא משה, ומשה לא אומר כלו� מלבו. 
להיות יהושע. ב'רביעי' אהר! מסביר שאי! לו כוח בכלל, אלא כל  זאת מציאות בה האד� יכול

הכוח הוא משה, ולכ! הוא יכול להתמודד ע� מלא� המוות. וב'חמישי' משה מסביר שכל הכוח 
שלו זה אהר!. הוא מביא את כל המטות "ומטה אהר! בתו� מטות�". והרי ג� משה הוא משבט 

  לוי, כ� שמשה ג� הוא מתבטל לאהר!. 

  

 


