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 "דבס

 

 
  

 הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

עדות למשמרת -מֶטה אהרן 

 נס רומנטי

 -ערעורו של קרח על הכהונה הביא לניסים גדולים והירואיים 

האדמה פצתה את פיה ובלעה את קרח ועדתו, האש יצאה מן 

השמיים ושרפה את מקטירי הקטורת ואהרן הלך ועצר את 

לגמרי, נס שנראה מלאך המוות. כעת אנו מגיעים אל נס אחר 

 נס המטה. -הרבה יותר שקט, אולי אפילו קצת רומנטי 

הקב"ה מצווה על משה שכל נשיא שבט יביא אליו את מטהו, 

  -עליו ירשם שמו 

ֶׁ֥ר ֶאְבַחר יׁש ֲאׁשֶ ִ֛ ח ְוָהָיָ֗ה ָהא  ְפָרָ֑ הּו י  ֵּ֣ ֹו ַמּט   1.ּבּ֖

'רק' יפרח. המטות  -לא ישרף, לא ימות, לא תבלע האדמה 

 -והנה למחרת בבוקר  מונחים במשכן

֙ה ֶאל א ֹמׁשֶ ֹבֹ֤ ה ַוּיָ ָֽ ח ַמּט  ַרֶׁ֥ ה ּפָ ִ֛ ּנ  ֔דּות ְוה  ע  ֶהל ָהָֽ ָ֑י  ֹאֵּ֣ ו  ית ל  ֵּ֣ ן ְלב  ַאֲהֹרּ֖

ים ָֽ ד  ק  ל ׁשְ ְגֹמּ֖ יץ ַוּי  ֔ ץ צ  ָֽ צ  ֵּ֣ ַר֙ח ַוּיָ א ֶפֶ֨ ָֽ צ   2.ַוּיֹֹ֤

הנס הזה כל כך פשוט אבל כל כך אדיר וגדול שרק את הנס 

  -, אות עולם דורש הקב"ה ממשה להשאיר אותו למשמרת

י ְבנ  ֹות ל  ֶמֶֶׁ֥רת ְלאּ֖ ׁשְ ֔דּות ְלמ  ע  י ָהָֽ ֵּ֣ ְפנ  י ל   3...ֶמָ֑ר 

היה יחד עם הארון גנוז גם מטה  4וכך מלמדים אותנו חז"ל

אהרן, ושקדיו ופרחיו איתו. ננסה להבין את טיבו של הנס הזה, 

מצד אחד, פריחת מטה זהו נס שלמעלה  -שיש בו דבר והיפוכו 

עשר מטות שרק הוא פורח, -מתוך שניםמן הטבע. מטה אחד 

מדוע הנס מופיע במתכונת של  -זה איננו דבר טבעי. מצד שני 

הוצאת פרח, לאחר מכן ציץ ולבסוף  -מעין צמיחה טבעית 

'ויגמל שקדים'? הרי באותה מידה הנס יכול היה להתרחש 

שהמטה יגמול שקדים כבר מההתחלה, יחד עם הפרחים? 

 ן הטבע? מה המגמה בנס הזה?האם זהו טבע או למעלה מ

 

 

                                                           
 במדבר י"ז, כ'. 1
 שם, כ"ג. 2
 שם, כ"ה. 3

 שמש בגבעון דום

האמת היא ששאלה דומה לשאלה הזו ניתנת להישאל על 

העמיד  אירוע אדיר שהתרחש השבוע, ביום ג' תמוז, היום בו

  - 5יהושע את השמש במלחמתו מול עמי כנען

לֹון ֶמק ַאּיָ ע  ַח ּבְ ְבעֹון ּדֹום ְוָיר  ג  ֶמׁש ּבְ  6.ׁשֶ

הזה. נס זה נועד לעזור לעם ישראל  כולנו זוכרים את הנס

עם ישראל התגבר על אויביו, התחיל במתקפת  -במלחמה 

נגד, והיה חשש ששקיעת השמש תפסיק את 'המומנטום 

החיובי' שנוצר. או אז ביקש יהושע מהקב"ה שיעשה נס 

והשמש לא תשקע. השמש אכן המשיכה לעמוד והמלחמה 

גדול לא אחר המשיכה אל תוך הלילה המואר כשהניצחון ה

מדוע לא ביקש יהושע  -לבוא. רבים מהמפרשים שואלים שם 

נס אחר, לכאורה פשוט יותר, שננצח במלחמה? למה לעצור 

את גרמי השמיים, הנס הכי מופלא בעולם, כדי שאנחנו נוכל 

 להמשיך ולהילחם? 

 חיבור הטבע עם האלוקי

אי באמת, מי שמבחין לעומק, יודע שרוב הניסים, הגלויים ווד

אף אלו הנסתרים המתרחשים בכל יום, הם ניסים שבעצם 

באים לייצר את השילוב הזה שבין הטבע לבין הלמעלה מן 

הטבע. דווקא בשילוב הזה טמונה שלימות הכוונה של הקב"ה 

בבריאת העולם. רצונו של הקב"ה שהקדושה העל טבעית, 

האלוקית, תתחבר לאחת עם המציאות הגשמית של העולם 

ו היה רוצה הקב"ה שהעולם יישאר מציאות נפרדת הזה. איל

הוא לא היה בורא את  -והקב"ה יהיה מציאות נפרדת ממנו 

העולם. הטבע עצמו צריך למלא את רצון הבורא, ולכן רוצה 

הקב"ה שהנס יתקשר עם הטבע ולא ישדד לגמרי את 

 מערכותיו.
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 תשע"ז' קרח' -שיעור יומי בפרשת השבוע 

 

 'מה למעלה'



 

2 
 

 

                      :
  20:30 | 19:13ירושלים - 

  20:33 | 19:30תל אביב - 

 20:34 | 19:24חיפה - 

 20:33 | 19:28טבריה ומגדל -  

 20:30 | 19:29באר שבע - 

 

גם במטה אהרן, עצם צמיחת הפרי היא ניסית. על מטה לעולם 

וכל העניין הוא שכל זה קורה ממחרת פרשת  -צומח פרי לא 

אבל דווקא אז צמיחת  -קרח, וכולם רואים את הפלא הזה 

המטה באה באופן טבעי. כולם צריכים לראות גם את הפרח, 

 גם אציץ וגם את השקדים.

כי זו המגמה;  -נס כזה צריך לשמור אותו לאות, למשמרת 

נס של אש  -בהלם'  הניסים הקודמים היו סוג של 'טיפול

שירדה מלמעלה מן השמיים ונס של אדמה שפצתה את פיה 

מלמטה הינם טיפולים קשים, כירורגיים, בהלם. עכשיו בא 

כדי שהוא ייחקק בנו ושנדע  -הנס המופיע דרך צמיחה טבעית 

דרכו את כוונת הבורא בבריאה. כזה היה גם הנס של יהושע 

באופן הכי טבעי אך  -כשהוא בא לכבוש את הארץ מעמי כנען 

 גם הכי נסי לארץ ישראל.

 שני מנגנונים בעבודת ה'

את מלחמות הקיום היומיומיות שלנו מול האויבים מבחוץ ואף 

מול עצמנו אנחנו צריכים לנהל בדרך הטבע אבל יחד עם זאת 

לדעת שהקב"ה, שנמצא הרבה למעלה מן הטבע, מלביש את 

את לחמנו וממנו אנו  הכל באופן של טבע ומידו אנחנו אוכלים

חיים. אנחנו נלחמים ומנצחים כאילו טבע אבל יודעים שהכל 

זה מלמעלה. לאחרונה ציינו חמישים שנה לניצחון שחרור 

כל מהלך הלחימה והניצחון שם היו באופן טבעי אבל  -ירושלים 

אין מפקד אחד שיכול ולהסביר לנו טבעית מה היה שם. הכל 

 טבע והכל נס.

דת ה' שלו מפעיל בעצם את שני המנגנונים גם האדם בעבו

מחד הוא מבקש לקבל את עולו של הקב"ה עליו באופן  -האלו 

זה נס, למעלה מן הטבע, אך מאידך הוא מבקש  -מוחלט 

ללמוד, להבין בדרכים השכליות והטבעיות הברורות ביותר, 

 להכיר ולהרגיש.

את מטה אהרן הוא אותו מטה של בני לוי המלמדים את ישראל 

 האמונה בקב"ה ואת העבודה אליו. 'מטהו יפרח'.

 

 

 

      :  - ר    לק ל  "ט ע   "  ד     ע 
http://eepurl.com/bC0OHn 

 

   דע    ע ר ם    פ ם  ל  ר     ר:
www.hithabrut.org 

 

שיעור שמע יומי קצר על פרשת השבוע לקבלת 
 050-4340772-בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד 
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