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  הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

  

דה ראשונהועלס - להדליק את התורה בנשמות

  אהרן מדליק ולא משה

֙ר  ּבֵ לּדַ ְתָך֙ ֶאת ֶאֽ ַהֲעֹלֽ יו ּבְ ֖ ֵאָל֑ ַמְרּתָ ן ְוָאֽ ת ֶאל ַאֲהֹר֔ מּול֙  ַהּנֵרֹ֔
ֽרֹות ת ַהּנֵ ְבַע֥ ה ָיִא֖ירּו ׁשִ נֹוָר֔ י ַהּמְ ֵנ֣ .ּפְ

1  

משה רבנו לדבר אל אהרן הקב"ה את ווה מצבמילים הללו 

שאל נוללמדו כי תפקיד הטבת הנרות מיועד אך ורק לו. 

שאלה שהיא קצת הפוכה מהשאלות הרגילות שאנו שואלים 

ידוע כי המנורה רומזת לתורה, כפי  -בדרך כלל בהקשר הזה 

   -שמביא שלמה המלך 

ְצָוה ְו֣תֹוָרה ֑אֹור ר ִמ֭ י ֵנ֣ ֤   2.ּכִ

 ומכך למדווחז"ל אף אומרים שהמנורה ניצבת בדרום ההיכל 

-   

  3.ידרים -הרוצה שיחכים 

מדוע הדלקת המנורה מיועדת דווקא  - היא אם כךשאלתנו ו

היה שמשה הוא זה יותר לאהרן? האם לא ראוי ומתאים 

ניתנה לנו התורה? של משה שידליק אותה, שהרי על ידו 

הפסוקים הבאים, אשר קריאת מתעצמת מאף השאלה הזו 

את  , כאילו שעדיין לא ידענוחוזרים על מעשה המנורה

   -הפרטים הללו 

ב ַעד ֣ה ָזָה֔ ֹנָר֙ה ִמְקׁשָ ֤ה ַהּמְ ֲעׂשֵ ה ַמֽ ֣ה  ְיֵרָכּ֥ה ַעד ְוֶז֨ ּה ִמְקׁשָ ְרָח֖ ּפִ
ה  ְרֶא֗ ּמַ ה ה֙ ִה֑וא ּכַ ר ֶהְרָא֤ ה ה֙ ֲאׁשֶ֨ ר ֶהְרָא֤ ה ה֙ ֲאׁשֶ֨ ר ֶהְרָא֤ ה ה֙ ֲאׁשֶ֨ ר ֶהְרָא֤ ה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ''''ֲאׁשֶ֨ המֹׁשֶ֔ המֹׁשֶ֔ המֹׁשֶ֔ ֖ה ֶאת מֹׁשֶ֔ ֥ן ָעׂשָ  ּכֵ

ה ֹנָרֽ   4.ַהּמְ

 ה היא מעשה ייחודי שרק משה מסוגל להבינוכלומר המנור 

ות ואת הדלקתן , ואם כן מדוע למה את הטבת הנרלעשותוו

  יעשה דווקא אהרן?
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  ?תורה שאינה מאירה

אכן משה הוא זה שלפיו  -התשובה היא יסודית ועמוקה מאד 

כולה זהב,  -מנורה  נהנבנתה המנורה, אך יתכן מצב שיש

אבל המנורה לא מאירה.  -מקשה אחת, ירכה, פרחה וכו' 

כלומר יש מצב בו אדם לומד תורה אבל התורה איננה מאירה 

  חושך. יש לו שם לו בנשמתו, את נשמתו. 

  להלהיב את הלבבות -תפקיד אהרן 

תורה שנותן לנו משה, צריך שני , בכדי להעלות אור במנורה

ד הוא תפילה. לא מספיק שיש תורה אלא הדבר האח -דברים 

  -חייבים להתפלל 

תוָרֶתךָ  .ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ
5

  

להתפלל שהעיניים שלנו יוארו בתורה והיא תאיר את 

  נשמתנו. 

האדם צריך לרצות להיות באמת  -כדי שהתורה תוכל להאיר 

כמו נר, הבטל אל מקור האור, אל נותן התורה. יתכן אדם 

שלומד המון תורה אבל הוא לא מצליח להיות מחובר אל האור 

כמו זה שבתורה, אל המקור ממנו הוא מקבל אותה. 

יהיו רק כשהשמן והפתילה  תוכל לדלוקששלהבת הנר 

ך יכבה וידע' אלא 'לא יתפוסאחרת האור  -בטלים אל המגמה 

כך גם את הציווי 'בהעלותך את הנרות' צריך . תור שניות

לקבל דווקא אהרן, כי הוא זה שילמד אותנו את העבודה, את 

  -התפילה 

על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, 
  6.ועל גמילות חסדים

                                                           
5
  נוסח ברכת 'אהבת עולם' (אהבה רבה), שלפני קריאת שמע של שחרית. 

  תשע"ז בהעלותךפרשת  



 

תפקידו של אהרן הוא . העבודה היא הענין המיוחד של אהרן

 ולרומם ולקרב את ישראל אל הקב"ה.  להעלות

המנורה לבין נרותיה גוף החיבור בין משה ואהרן, בין 

הרי רק על ידי הנרות הדולקים אל מול  -הדולקים, הוא נפלא 

הנר האמצעי מקבלת המנורה את המשמעות שלה. ללא 

המנורה הדולקת אין משמעות לכלום. התורה אמנם קדמה 

שהלבבות יתלהבו? מי ידאג שתהיה אבל מי ידאג , 7לעולם

תפילה, שתהיה העלאה של האור כדי שהמנורה באמת 

  תדלק?

  בינינו -אהבה ואחווה 

כדי שהמנורה  וחשוב לא פחותנצרך והדבר הנוסף, שהוא 

הוא האחווה. לפעמים המנורה קיימת אבל היא איננה  ,תדלק

לא  - מאירה, היא לא דולקת כי אין אהבה ואחווה ודבקות 

בינינו לבין הקב"ה, אלא דווקא בינינו לבין עצמנו. תורה 

יתכן שהיא  -שאתה לומד עם עצמך כשרק אתה נמצא שם 

ח של ומזהיבה מאוד אבל כדי להאיר את הנרות צריך את הכ

  -הן שהוא אהרן הכ

ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן  לֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ אֹוֵהב ׁשָ
  8.ַלּתֹוָרה

אהרן 'ומקרבן לתורה'.  - אמרו כאן חז"ל איזה ביטוי נפלא

על ידי התפילה ועל  -מקרב את הבריות אל משה ואל תורתו 

  ידי האהבה והאחווה.

אליו' שאת  'דבר אל אהרן ואמרת - כך אמר לו הקב"ה למשה 

אותה מנורה, שרק לך גיליתי והראיתי איך היא נעשית מקשה 

זהב, המנורה עם שבעה הנרות והקנים שמייצגים את כל 

לאהרן תאמר שהוא ידליק אותה.  -היהודים באשר הם 

  להעלות את הנרות, להדליק את התורה בנשמות'.
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שניהדה ועלס -להעמיד, להניף, לסמוך 

  הכשרת הלויים

מיד אחרי הפרשיה הקצרה בת ארבעת הפסוקים הפותחת 

את פרשת השבוע, העוסקת בהעלאת הנרות ובמנורה, 

ם לויי עוברת התורה לנושא הכנסת הלויים לעבודתם. כדי שה

לטהר אותם כדרך שמטהרים יוכלו להיכנס לעבודה צריך 

הזאת מי חטאת, העברת תער על כל בשרם  -טמאי מתים 

שים לעבודה במעשי וכיבוס בגדיהם. רק לאחר מכן הם מוקד

   קרבנות מיוחדים;

   - מעמיד אותםמשה רבנו 

֙ ֶאת ֲעַמְדּתָ ם ְוַהֽ ֔   9.ַהְלִוּיִ

   -אהרן מניף אותם 

ן ֶאת ֲהרֹ֨ ם ְוֵהִני֩ף ַאֽ ֤ י ה֔  ַהְלִוּיִ נּוָפ֙ה ִלְפֵנ֣ 10'...ּתְ
  

  -ובני ישראל סומכים עליהם את ידיהם 

י ְמ֧כּו ְבֵנֽ ל ֶאת ְוָסֽ ָרֵא֛ ם ְיֵדיֶה֖ם ַעל ִיׂשְ ֽ 11.ַהְלִוּיִ
  

רק אז הם הופכים להיות כשירים לעבודת הקודש של 

 ,המשכן. ההקדמה הזו חשובה כי בעקבותיה הפסוק הבא

ל זאת נמצא בו בכ  -חידוש כל הנראה פשוט וסיכומי, ללא 

דבר חידוש וחינוך מופלא לחיינו כולנו, ובעצם הוא יראה לנו כי 

איננה קשורה רק  -'בהעלותך את הנרות'  -כותרת הפרשה 

לפסוקי הפתיחה שלה אלא גם להמשכה, היאך ממשיכים 

להאיר על ידי הנרות גם בחשכה ולהניף את כל המציאות אל 

   -על. וכך אומר הפסוק 

ַעׂש מֹ  ן ְוָכלַוּיַ֨ ֲהֹר֛ ֧ה ְוַאֽ י ׁשֶ ֵנֽ ת ּבְ ר ֲעַד֥ ל ֲאׁשֶ ֹכ֠ ם ּכְ֠ ֑ ָרֵא֖ל ַלְלִוּיִ  ִיׂשְ
֨ה ה֤  ן ֶאת 'ִצּוָ ם ּכֵ ֔ ֙ה ַלְלִוּיִ ל ֹמׁשֶ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ ּו ָלֶה֖ם ּבְ 12.ָעׂש֥

  

המילים נשמעות מאד פשוטות ורגילות, אבל משום מה רש"י 

   -טורח להסביר את הפסוק ואומר כך 

וגו'. משה העמידן, ואהרן  וכל עדתויעש משה ואהרן 
  13.סמכו את ידיהם הניפם, וישראל

מה בא לחדש לנו כאן רש"י? הרי הדברים נראים ומובנים 

  באופן כל כך פשוט.

  הלוי שבתוכי

אין לו נחלה, אין לו  -שבט לוי איננו, כידוע, כלל השבטים 

'ה' הוא נחלתו'. אך עוד דבר מבדיל אותו מיתר  -אחוזה 

אם נַדמה את עם ישראל לעץ בעל שנים עשר  -השבטים 

                                                           
9
 במדבר, ח', י"ג. 
10
 שם, י"א. 
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 שם, כ'. 
13
  רש"י, שם. 

ענפים, כשכל ענף מסמל שבט אחר, נצטרך להסביר כי שבט 

וה הוא נלו -לוי איננו ענף מהענפים הללו, אלא כשמו כן הוא 

לענפים, ממש כפי שאומרת לאה בהולדתו של בנה השלישי, 

   -לוי 

י .. ֙י ֵאַל֔ ה ִאיׁשִ ֶו֤ ַע֙ם ִיּלָ ֙ 14...ַהּפַ
  

תנו, בתוכנו, זה הוא בעצם מה שמלווה כל אחד מאהשבט ה

במסע אל הקב"ה. הרמב"ם מנסח את תפקידם של הלויים 

   -באופן נפלא להלכה 

כל באי העולם ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מ
אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני 
ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו 
האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר 

קודש קודשים, ויהיה ה'  הרי זה נתקדשהרי זה נתקדשהרי זה נתקדשהרי זה נתקדש ביקשו בני האדם
הזה חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם 

15.יםהנים וללודבר המספיק לו, כמו שזיכה לכ
  

זה שללוי אין אחוזה משלו זה בגלל שכולנו בעצם יכולים 

וצריכים להיות לויים. אנו צריכים לעורר את הלוי שבתוכנו, עד 

  שתמלא הארץ דעה את ה'.

  שני שושבינים

לפעול, הוא צריך שלשה  וכדי שללוי הזה שבתוכנו יהיה כח

אהרן (ב) משה שיעמיד אותו, הוא צריך (א) הוא צריך  -דברים 

את ישראל יסמכו את ידיהם עליו. (ג) שיניף אותו והוא צריך 

  נסביר;

משה מייצג את האמת, את התורה. את המנורה, כמו שראינו 

, לא עושה אהרן אלא משה רואה אותה 16בשיחה הקודמת

קב"ה, עד כדי כך שהפסוק סותם ועושה אותה יחד עם ה

   -ואומר לנו 

ה ה֙  ר ֶהְרָא֤ ה ֲאׁשֶ֨ ְרֶא֗ ּמַ ֖ה ֶאת ֶאת 'ּכַ ֥ן ָעׂשָ ה ּכֵ ה ֹמׁשֶ֔ ֹנָרֽ 17.ַהּמְ
  

 - מלשון הפסוק מי עשה את המנורה עד הסוף ולא ברור 

משה או הקב"ה. בלשון התורה הפנימית משה נקרא 

א איש . הוא שושבינו של המלך עצמו, הו18'שושבינא דמלכא'

האלוקים שחי פה, בתוכנו. הוא החלק שבנו שקשה לו לחיות 

במציאות הגשמית, ובגלל זה אנחנו עוד נתלונן עליו בהמשך 

שמושה את כולנו,  שהוא פורש מאשתו. הוא זה 19הפרשה

  המנורה. -הוא המצפן המורה לנו את הדרך, הוא מקור האור 
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ם לומד יתכן מצב ובו אד  -אבל כמו שאמרנו בשיחה הקודמת 

הרבה תורה ולמרות זאת האור איננו מאיר בו, הוא לא חודר 

לתוכו, האדם לא מצליח להתרומם. אהרן הכהן הוא התפילה, 

 -עבודת המשכן. במקביל למשה, אהרן נקרא בלשון הקבלה 

20'שושבינא דמטרוניתא',
הוא השושבין של הגבירה, של  - 

ללוות כנסת ישראל. תפקידו של אהרן הוא להרים אותנו ו

  אותנו מלמטה למעלה.

בכל אחד מאתנו יש לוי שרוצה להילוות אל הקב"ה, אל 

והוא חייב את משה שיעמיד אותו, שיראה  -האלוקות שבתוכו 

לו את הדרך גם אם הדרך נראית לפעמים בלתי ניתנת 

זה שירים אותו ויתמוך בו  -להשגה, אבל חייבים גם את אהרן 

  ירומם אותו בתפילה. לאורך הדרך, ידליק בו את האור,

  ... גשמיותהנזיר שקנה

אם הלוי  -ועכשיו אנו מגיעים אל השלב השלישי והחשוב 

הזה יחשוב שתפקידו הוא להיות 'רוחני', לרחף ולעופף, הרי 

שהוא טועה. אדם צריך להבין שכוחו נובע רק משום שבני 

ישראל סומכים את ידיהם עליו. קדושתו של לוי איננה כדי 

'קדוש פרוש', בסגנון 'נזיר בודהיסטי' שמתבודד  שהוא יהיה

אלא הוא זה שצריך להביא לידי מימוש את  -בהרים ובמנזרים 

  ה'בני ישראל' שבו.

  ם'-י-נ- ה-'כ

הכהנים יכולים וצריכים לברך את עם ישראל אבל לפני כן 

 -ישראל צריכים לזמן את הכהנים ולקרוא אליהם בקול גדול 

21'כהנים'
  ו לגלות את הלוי הזה שנמצא בי.ורק אז הם יוכל 

זה מה שרש"י בא ללמדנו בפסוק התמים והפשוט הזה. יהי 

   -רצון שנזכה לעורר את הלוי שבתוכנו ונגיע אל הימים בהם 

ָע֙ה ֶאת... ֶרץ ּדֵ ה ָהָא֗ ים 'ה֔  ָמְלָא֣ ֽ ם ְמַכּסִ ֥ ִים ַלּיָ ֖ ּמַ  22.ּכַ
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 זוהר, שם. 
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לסעודה שלישית - למה ניגרע?

  המסר הכי חשוב בחיים

'שלישי' של פרשתנו, פרשת בהעלותך, הוא -המסר הטמון ב

  . , לא פחותככל הנראה המסר החשוב ביותר בחיים

הפרשה מספרת כיצד עומד משה רבנו בראש חודש ניסן של 

ים ומצווה עליהם לעשות השנה השניה לצאת ישראל ממצר

. רש"י בארבעה עשר בחודש  - את הפסח שבועיים לאחר מכן

הייתה צריכה לפתוח ש זו הפרשהאומר על זה מיד, שבעצם 

את ספר במדבר, שכן היא נאמרה בר"ח ניסן כאמור ואילו 

 הינה -מפקד בני ישראל  -הפרשה שפתחה את הספר 

אייר. איך  מאוחרת ממנה ונאמרה כחודש לאחר מכן, בר"ח

אמר מישהו? אפילו הפתיחה של הפרשיה שלנו דומה לזו 

ולא  -'וידבר ה' אל משה במדבר סיני'  -שפתחה את הספר 

היו צריכים להחליף את שם הספר, הוא היה נשאר 'ספר 

את הכלל המפורסם שבו כאן רש"י לומד  למעשה,במדבר'. 

   -הוא מרבה להשתמש גם במקומות אחרים 

 23.ם ומאוחר בתורהשאין סדר מוקד
  

  גנותן של ישראל

אבל רש"י אינו מסיים בכך אלא ממשיך בשאלה חשובה 

   - ובתשובה תמוהה ומוזרה מאוד לכאורה שמצריכה עיון 

שכל , מפני שהוא גנותן של ישראל ?ולמה לא פתח בזו
אלא פסח  ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו

24.זה בלבד
  

מדבר, הם לא עשו את הפסח, לא כשבני ישראל היו ב  -נסביר 

כי הם לא רצו אלא כי הם לא היו יכולים לעשותו שהרי כך 

בספר ציווה עליהם הקב"ה. הנה הדברים מפורשים בפסוק 

   -שמות 

י ֽ אּו ֶאל ְוָהָי֞ה ּכִ ר ִיּתֵ֧ן הָ֛  ָתֹב֣ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ֑ר  'ָהָא֗ ּבֵ ֣ר ּדִ ֲאׁשֶ ֽ ָלֶכ֖ם ּכַ
ַמְרּתֶ֖ם ֶאת ה  ּוׁשְ ֲעֹבָד֥ אתָהֽ ַבח... ַהזֹּֽ ֽ ֡ם זֶ ֲאַמְרּתֶ ַסח ַוֽ 25...ּפֶ֨

  

   -רש"י  שם כבר הסבירו

תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר 
26.אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדבור

  

   -החזקוני בשם חז"ל אף מביא את הסיבה לכך 

רבי יוסי אומר לא עשו ישראל פסח במדבר אלא אותו 
בלבד. והטעם לפי שבאותה שעה היו חונים במקום אחד 

היו למול הזכרים הילודים להם כדי שלא   ויכולין
לאכול בפסח, אבל מכאן ואילך, מלהם מילתם   תעכב

שהלכו במדבר ולא מלו הילודים להם משום חולשא 
שיניעוהו בדרך,  וסכנת הנימול (חולשת הדרך)דאורחא 
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 רש"י, במדבר, ט', א'. 
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  שם. 

25
 כ"ז.-שמות, י"ב, כ"ה 
26
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וכל העם הילודים במדבר בדרך ': )'ה ,'(יהושע הכדכתיב 
. ומילת זכריו מעכבתו לאכול 'בצאתם ממצרים לא מלו

המול לו כל זכר ואז ': ח)"מ ב,"(שמות יבפסח, כדכתיב 
27.פסח (קרבן). לפיכך לא עשו 'יקרב לעשותו

  

'הפעם', אומר  -פשוט מאוד. ולכן זה החידוש בפרשה שלנו 

הקב"ה, 'אני יודע שיש אמנם בעיה לעשות פסח במדבר ובכל 

זאת אני מצווה עליכם לעשות פסח, זו גזרת הכתוב בשנה 

השניה'. אז מה גנותם פה? הרי הם עשו מה שהם צוו על ידי 

  הקב"ה! 

מת זה גם מביא אותנו להיזכר בפרשה המפורסאגב, 

עברו את הירדן בני ישראל , אחרי ש 28שמופיעה בספר יהושע

לכל אלו שנולדו במדבר,  'ברית מילה המונית' שם נערכה -

29במקום שנקרא 'גבעת הערלות' ולאחר מכן באותו פרק
 

אחרי שנכנסו אל הארץ, כפי  פסחשם מסופר שאכן עשו 

   .שנצטוּו

זה  לא ניתן להסביר כי הגנות היא עצם -במאמר המוסגר 

מדוע  -שהתעכבנו במדבר ארבעים שנה, כי אם זה ההסבר 

הגנות היא דווקא לגבי פסח ולא לגבי שאר המצוות התלויות 

  בארץ שגם אותם לא קיימנו במשך ארבעים שנה?!

  !לא מוותרים על פסח

בפסוקים שלאחר התשובה לכך נמצאת בהמשך הפרשה. 

 הפרשה ממשיכה ומספרת לנו שישראל אכן עשו אתמכן 

חבורה של אנשים הפסח כציוויו של משה, ואז לפתע באה 

 -'היינו טמאים, פספסנו את י"ד בניסן  - שהיו טמאים, וטענו

ואנחנו רוצים לעשות בכל זאת פסח'. משה רבנו יכול היה 

'רבותי המכובדים, לא למדתם בבית הספר  - לענות להם 

? אין מה 30היסודי את הכלל שלפיו 'עבר זמנו בטל קרבנו'

אלא לעשות עכשיו'. אבל הם לא מוותרים למשה בקלות, 

   - מתעקשים ואומרים 

יב ֶאת י ַהְקִר֜ ֨ ע ְלִבְלּתִ ַר֗ ה ִנּגָ ּמָ ן ה֙  ָל֣ ֤ 31'...ָקְרּבַ
  

'איך יכול להיות שכולם יציינו את החירות ואנחנו  -כלומר 

32'. יש מהמפרשים!לא?
שאומרים אמנם שהם היו טמאים  

מצווה, לנדב ואביהוא, אבל לעומת זאת  למת -באופן חיובי 

אחרים מפרשים שזה לא חייב להיות כך וזה שהם לא היו 

יכולים להקריב את הפסח נבע מטומאה שמקורה לא 

  במניעים הכי טהורים.
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  על התורה, במדבר, ט', ה'.חזקוני  
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 ח'.-יהושע, ה', ב' 
29
 י"א.-שם, י' 
30
  עי' ברכות כ"ו. 

31
 במדבר, ט', ז'. 
32
 עי' בספורנו ועוד. 



 

משה רבנו הולך להיוועץ בקב"ה, ובאופן מפתיע אומר לו 

'תשמע, הם צודקים. בדיוק רציתי לצוות אותך על  -הקב"ה 

הזה של פסח שני, שצריכים להביא אותו לא רק מי הנושא 

"ד בניסן אלא אף אלו שהיו 'בדרך רחוקה -שהיו טמאים בי

33לכם'.
  

זו פרשה יפהפיה. אני לא מצליח למצוא כאן שום  -האמת 

  גנות לעם ישראל, אלא רק שבח!

  אין דבר אבוד

התשובה היא מדהימה והיא תענה גם על השאלה למה היה 

איננה  פר במדבר בפרשה הזו, שאגבוח את סצריך לפת

גם פרשת קרבנות הנשיאים  -היחידה שהתרחשה בר"ח ניסן 

, באותו תאריך ר בפרשת נשא הייתה שקראנו בשבוע שעב

אגב, רש"י לא הקשה מדוע לא פתחו בה את  למשל, ושם

  ספר במדבר.

שיחה מופלאה של הרבי מליובאוויטש הוא בהדברים מקור 

34זיע"א.
את המצב שהיה לנו בדרך, כידוע ספר במדבר מתאר  

'בארץ לא זרועה'. כשהולכים במדבר, 'ובלכתך  -במדבר 

האספסוף,  -בדרך', נתקלים בדרכים קשות, במצבים קשים 

קברות התאווה, המתאוננים ועוד. הפרשה שהייתה יכולה 

 המופלא של עם לתאר באופן הכי עוצמתי את מצבם הרוחני

פסח שני. משה רבנו בא  -א הפרשה שלנו ישראל במדבר הי

'בניגוד למה שאמרתי לכם בשנה  -ואומר לבני ישראל 

עכשיו אנחנו עושים פסח'. מן הסתם היו כאלו  -שעברה 

'מה זה? מה משנים פה פתאום?',  -שציקצקו בלשונם ואמרו 

 -אבל בסוף כולם עשו כמו שמשה ציווה, והרבה יותר מזה 

'למה נגרע? אנחנו רוצים  -ים באים אליו אנשים ואומר

להרגיש קשורים לפסח גם אם אנחנו טמאים, גם אם אנחנו 

גדולי הדור'. איזו עוצמה! 'אין דבר אבוד', הם בדיוק לא 

טוענים, למרות שמן הסתם כל הרבנים שהם דיברו איתם 

'חבר'ה, מה זה  -כשהם הלכו בדרך אל משה אמרו להם 

ואי אשפר ן לקרבן פסח השטויות האלו? אין מצב. עבר הזמ

דבר כמו שאי אפשר לעשות עכשיו סוכות. אין להקריבו בדיוק 

מועד ב'. חכו לשנה הבאה'. אבל הם לא מקבלים כזה 

'יציאת מצרים זה הדבר הכי גדול שיש  -ואומרים למשה 

לך תדפוק בדלת אצל הקב"ה  -ואנחנו לא מוותרים על זה 

 -ה שעונה לו ותשאל אותו'. ומשה הולך ושואל את הקב" 

'אכן. בזכות הזעקה שלהם אני מוסיף הלכה חדשה, הלכה 

בזכות הזעקה מלמטה'. כשיהודי  -שלא נאמרה בהר סיני 

ודי שאין מרגיש שאין דבר אבוד נוצר בעולם פסח שני. אין יה

  לו תקנה, שאין לו תקווה!

בעצם הייתה שה הזו היא שבחם העצום של ישראל והפר

 איך גם -רעיון של כל ספר במדבר ל צריכה להיות הכותרת 

 -, והוא בלבד  יהודי צריך לעשות דבר אחדהקשה ביותר מצב ב 

לתת את התקווה לאחיו, לבנו, לחברו שאין דבר שהוא לא 

  הפיך. ששום דבר לא אבוד.
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  לא שרחוקה ודאי אלא שהיה  ' -שם, י'. ובהדגשה על 'לכם', עי"ש רש"י  

  '.חוץ לאסקופת העזרה     

34
 .ואילך 65ליקוטי שיחות חלק כ"ג עמ'  

  זעקה אחת לאבא

הגנאי היחיד פה הוא שאם כמה יהודים  -נו, אז מה הגנאי? 

 -בודדים יכולים היו לגרום לקב"ה לחדש את מצוות פסח שני 

מדוע לא זעק כל עם ישראל במדבר לקב"ה שהם רוצים 

לעשות את הפסח שלושים ותשע שנים נוספות?! אם פסח 

הם גם היו יכולים לקבל את הזכות  -שני ניתן 'מחוץ לתקן' 

שות את פסח עצמו 'מחוץ לתקן', 'לכתך אחרי במדבר לע

כמה  -בארץ לא זרועה', וזה היה מגלה את שבחם של ישראל 

  ישראל קשורים ומאמינים ויודעים שאין דבר אבוד בעולם!

עכשיו אתם מבינים למה הקדמתי ואמרתי שזה המסר הכי 

  חשוב בחיים?

תר המשפטים הקשים ביותר שיהודי יכול לשמוע בחייו, יו

'תבין שאין  - מכל הניסיונות שהוא עומד בהם, הם בסגנון של 

כזו ששוכנת בכל אחד  'מפלצת'סיכוי, שאין לך תקווה'. זו מין 

ורוצה לדכא אותך. זו גנותם  -מאתנו, בכל מיני צורות ולבושים 

שהם לא מאמינים בעצמם ולא מבינים מה הם  -של ישראל 

  נגרע'. 'למה -יכולים לעשות בזעקה אחת לאבא 



 

  

  

לסעודת מלווה מלכה –העננים והחצוצרות 

  מדברתפאורת ה

'רביעי' של פרשת בהעלותך לוקח אותנו אל מסע קצר אשר 

בו נראית התפאורה האלוקית ואף האנושית שסבבה אותנו 

  מרכיביה.במדבר על כל 

הראשון מתאר  - משני חלקים עיקריים  בעצם, 'רביעי' מורכב

את העננים שהקיפו אותנו והחלק השני מתואר את 

החצוצרות בהן היה צריך לתקוע לכינוס העם, כינוס הנשיאים 

או לתחילתו של מסע. כשחושבים על זה לעומק מבינים 

העננים, והשני  -ששני המרכיבים הללו, האחד מלמעלה 

החצוצרות שאנו תוקעים בהן, מזכירים לנו את מה  -מטה מל 

   -שהתרחש בהר סיני, גם שם נאמר 

ן... ָעָנ֒ ב ֶהֽ ַע֣ יָך֮ ּבְ א ֵאֶל֘ ֣ י ּבָ ה ָאֹנִכ֜ 35...ִהּנֵ֨
  

  -וגם שם זה נמשך עד ש 

ר... ה ַיֲע֥לּו ָבָהֽ ל ֵהּ֖מָ ְמׁשְֹך֙ ַהּיֵֹב֔ 36.ּבִ
  

ובוודאי היא התורה היא נצחית עננים וחצוצרות (שופר). 

רוצה לספר לנו גם על איך היה שם המעמד המרגש, אבל 

בעיקר היא רוצה שנבין מה זה אומר לנו פה ועכשיו, במדבר 

  של כל אחד, בדרך של כל אחד, בחיים שלו.

נקדים ונזכיר את סדר העננים שעטפו את ישראל בהילוכם 

, כפי שמזכיר לנו אף רש"יבמדבר 
37

ארבעה עננים הקיפו  - 

את ישראל מארבע רוחותיהם, אחד מלמעלה היה סוכך 

עליהם מפני השרב ומפני השמש ואחד נוסף מלמטה פרוש 

  -ח, כאשר הענן השביעי הולך לפניהם תחת רגליהם כמו שטי 

מנמיך את הגבוה ומגביה את הנמוך והורג נחשים 
   .ועקרבים

  סיפור על מלך ואוהב

לרגע אל המחשבה שמקישה את סיפור הר כעת, בואו נחזור 

  -סיני למדבר, כפי שתיארו זאת חז"ל במדרש 

למלך שהיה לו אוהב, שלח ואמר  ?משל למה הדבר דומה
. לא האמין 'התקן עצמך שאני בא אצלך יום פלוני'לו 

 -אפילו הוא בא אצלי ' - (לעצמו)אותו האוהב, חזר ואמר 
 אמר אוהבו. ידע המלך מה 'כדמות הדיוט או בלילה

ביום אני בא אצלך בפרהסיא,  ,חייך' -, שלח לו (בלבו)
והסוס שרכבתי עליו ביום שנעשיתי מלך אני רוכב 
ופורפירא שנזרק עלי ביום שנעשיתי אוגוסטוס אני לובש 

כיון  ,. כך'בתך עלייובא אצלך, כדי שידעו הכל מהו ח
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הנה אנכי בא 'שנגלה הקב"ה בסיני בענן נגלה, שנאמר 
ונטל הקב"ה  'נעשה ונשמע', ואמרו 'בעב הענןאליך 
ועשו לי מקדש ושכנתי 'לאחר זמן אמר להם  .מלכות
, היו ישראל תמהין האמנם ישב אלקים על 'בתוכם
חייכם בפרהסיא אני בא אליכם, ' - אמר להם  ?!הארץ

  38'.דכתיב וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן
רק אחרי שנבין כמדומני ו ,זהונפלא הוא איזה מדרש מתוק 

אותו לעומקו נוכל לעמוד על עניינן של החצוצרות. המלך 

פגש את האוהב ביום שהוא המליך אותו ואמר לו 'נעשה 

ונשמע', אבל אחר כך קרה מה שקרה ונשברו הלוחות וחטא 

העגל, וכמעט היה נדמה שהמלך איננו רוצה את האוהב הזה, 

   -עד כי כך שאמר לשושבינו 

ֶרף  ה ֶאתֶה֤ ם ְוֶאְמֶח֣ ִמיֵד֔ ֙י ְוַאׁשְ ּנִ ֙ ִים ִמּמֶ ָמ֑ ָ ם ִמּתַַ֖חת ַהׁשּ ָמ֔  ׁשְ
֙ה ֽאֹוְתָך֔ ְלגֹוי ֱעׂשֶ ב ְוֶאֽ 39...ָע֥צּום ָוָר֖

  

ואז הוא שלח אותם להקים משכן, שיהיו בו דברים רבים אבל 

   - העיקרון שבו, כפי שהוא מופיע בפרשתנו, הוא שהוא 

ֵעדֻ֑ ... ֶהל ָהֽ ן ְלֹא֖ ּכָ֔ ׁשְ 40...תַהּמִ
  

   -וכפי שמסביר רש"י במקום 

  41.העדות המשכן העשוי להיות אהל ללוחות

', האהבה הר סיני'ולומר לו ש המלך חייב לבוא אל האוהב

. זו לא הייתה אפיזודה חולפת והאחווה, שהייתה שם נמשכת

אלא האהבה שהייתה שם בהר ממשיכה הלאה כי 'שבע יפול 

היאך  -שבר, בהליכה , ואם לא ימשיך ההר גם בַ 42צדיק וקם'

ואולי דווקא,  ,בארץ? הוא חייב להתגלות גםהמלך יתגלה 

כדי שלא נחשוב שהמעמד קיים רק ברגעים  -במשברים 

 -, אך אחר כך, במדבר, כשנופלים וחלילה מועטים הירואיים

  המלך נשאר בתור סיפור רחוק מארץ הפלאות...

כל שנות תכם 'חייכם, שאני בא ביום ובפרהסיא, וכך אלך אִ 

גם כשנגיע אל האספסוף, אל קברות התאווה, ואל  -המדבר 

גם שם אני אוַהב אתכם, יהיו  -שטיחי הבשר מקיר לקיר 

תנו כל הדרך, אני אגלה שהר סיני והמשכן הולך אעננים ו

  תנו'., במדבר האישי של כל אחד ואחת מאבמדבר עמים

  המבינים אנו עד כמה התורה היא נצחית?!

  קול פנימי
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  .ג"תשכ ',במדבר פרק טילקוט שמעוני,  

39
 דברים, ט', י"ד. 
40
 במדבר, ט', ט"ו 
41
 רש"י, שם. 
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  משלי, כ"ד, ט"ז. 



 
שלשה סוגי  - ינן של החצוצרות תה נוכל להבין את ענמע

תקיעות יש בהן. להקהלת הנשיאים היו תוקעים הכהנים 

תקיעה אחת, להקהלת העדה היו תוקעים שתי תקיעות ללא 

תרועות, ולמסע המחנות היו תוקעים תקיעה ותרועה 

  ותקיעה.

'יובל', כפי שראינו. אין לשופר  -השופר נקרא בהר סיני 

ותווים, אין לו פירוטכניקה ואפקטים חשמליים. קול  אקורדים

השופר הוא הקול הפנימי הזך היוצא מבפנים במעמד הר 

סיני. כשאנו נמצאים במדבר, חונים במקום והעננים פורשים 

אנו שומעים רק תקיעה, קול פשוט, ממש כמו שעשה  -עלינו 

הקב"ה את האדם, ישר, פשוט, רגוע. בשמיעת תקיעה אחת 

כמו  לעלות ולהגיע אל משה.דעים שהנשיאים צריכים אנו יו

 -על פי התקיעה  , אל הקב"ה,שבהר סיני עלה משה אל ההר 

כאשר וכך כעת הנשיאים עולים אל קריאתו של משה.  

שומעים שתי תקיעות, ללא תרועות, יודעים שהעם כולו 

  נדרש להתכנס סביבו של משה.

  

  תקיעה גדולה

תקיעה מפורקת, תקיעה שבורה לעומת זאת, התרועה היא 

וחתוכה, שלפעמים הופכת לגניחות, ליללות. במסע המחנות, 

כשנמצאים בחוץ והולכים אל מקום רעוע, נדים ממקום 

שמזכיר לנו שגם  43למקום, אז מתגלה הרצון הפנימי הגדול

בעצם יש פה תקיעה שכרגע  -אם הכל נשמע מפורק ורעוע 

מע תקיעה גדולה תשעוד אבל בסופה אמנם היא חתוכה 

  במדבר. -וישרה 
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 לשון רעוא, רצון וגם רעות. -תרועה  
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