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 מרריבני  
הפרשה שלנו פותחת בביטוי "נשא את ראש בני גרשון", אבל 

  -האמת שכבר בסוף פרשת במדבר הביטוי הזה מופיע 

א ֶאת ֵבֵ֥ית  ָנש  ֹׂ֗ ּ֖ם לְּ ח תָ ְּ פ  ִמש ְּ י לְּ י ֵלִוִ֑ ֵנֵ֣ ךְּ ב ְּ ו  ּ֖ ת ִמת  ָהָ֔ י קְּ ֵנֵ֣ ר אש ׁ֨ ב ְּ

 )במדבר ד', ב'( .םֲאב תָָֽ

קהת ומררי.  גרשון, -כולנו יודעים שהיו שלשה בנים לשבט לוי 

רשון אמנם היה הבכור אבל קהת נשא את כלי הקודש, גרשון ג

העגלות שש את הדברים שלו ואת הקרשים נשאו בני מררי. 

ארבע )יחולקו בין בני מררי ם בהמשך הפרשה איישיביאו הנש

נושאים את משאם  ואילו בני קהת )שתיים(ובני גרשון  עגלות(

 בכתף.

 לנשיאת הראש מופיעה רק אצענין  -אבל יש כאן קושי מעניין 

 -בני קהת ובני גרשון ולא אצל בני מררי. אצלם כתוב 

י מְּ  ֵנּ֖ ֵביתב ְּ ֵ֥ם לְּ ח תָ ְּ פ  ִמש ְּ י לְּ ד א תָָֽ ָרִרִ֑ ק ֵ֥ פְּ ּ֖ם ת ִ  )שם כ"ט( םֲאב תָ

, למרות שהפרשה מבלי שמופיע הביטוי 'נשא את ראש'

למה לא מגיע להם גם נשיאת  .מפרטת את המפקד שלהם

גם אין  - (1)לשון מרירותקבלו שם עצוב ראש? לא מספיק שהם 

 להם נשיאות ראש?

  -המדרש מביא 

ָחַלק ָלֶהם  , ש ֶ יאו ת ר אש  ש ִ ֶהן נְּ ן ֶנֱאַמר ב ָ ו  ש  ֵני ֵגרְּ ָהת ו בְּ ֵני קְּ בְּ ב ִ

ש   דו  ן ַהק ָ ו  ש  ֵגרְּ ן, ו לְּ ד ָהָארו  בו  ֲעבו ר כ ְּ ָהת ב ַ ד, ִלקְּ בו  ָ רו ךְּ הו א כ  ב ָ

ו ט ש  ָ ֵני פ  א ב ְּ ָ ל א ָהיו  ֶאל  ָרִרי ש ֶ ֵני מְּ בְּ ר, ֲאָבל ב ִ כו  ָהָיה ב ְּ  ַעל ש ֶ

ים ]היינו שאינו בכור[ ָרש ִ א קְּ ָאם ל א ָהָיה ֶאל ָ ַדת ַמש   ָ , ַוֲעבו 

ו ִדים ַוֲאָדִנים, ל א ֶנֱאַמר ב ָ  ַעמ  ִריִחים וְּ א ֶאת ר אש  ו בְּ  .ֶהם: ָנש 
 )במד"ר, ו' ד'(

היו מכנים אותם 'ישראל אולי ל כך טוב. היום זה נשמע לא כ

האם אכן לזה התכוונו חז"ל? הרבי מליובאוויטש  ...'השניה

אות את דווקא זה בא להר , בשיחה נפלאה מבאר כיאזיע"

                                                           
 ולו יקהת עמים"." –קהת שהוא לשון אסיפה  לעומת 1

מעלתם הגדולה של בני מררי. 'נשא' כתוב למי שתאיך את 

ראשו ואילו לבני מררי אין מנשיאות ראש. הם לא צריכים את 

זה. להקמת המשכן צריך שיתמלאו שני תנאים. האחד להביא 

חכמים, ה האמנים, -שרונות הכי גדולים בעם ישראל יאת הכ

שה שיודעת לטוות, את כל השכל, על מנת להפיק את יכל א

תנאי גיון והפאר. והיכל יהיה בתכלית הההמקסימום, שה

ה. הוא שעבוד גמור של האגו, ביטול מוחלט כלפי הקב"השני 

 ה מול הקב"ה. גמור ותבלי שום ישות עצמית אלא התבטל

זה את זה ואין זה פשוט  נראים סותריםשני התנאים הללו 

לשלב ביניהן. אמנם שתי המציאויות הללו באות לידי ביטוי 

בשבט לוי. בני קהת וגם בני גרשון מביאים את הכוח לרתום 

לעומתם בני מררי מייצגים את  את כל הכוחות למשכן.

הוא דבר שאין לו טעם  בטלות. דבר מרתהמרירות, את הה

וימררו את חייהם" " -משלוף אין לו ישות עצמית. המרירות הזו 

מיררו את חיינו  המצרים את ההתבטלות המוחלטת.עושה  -

כדי להרגיש עליונות עלינו. בני מררי אינם צריכים את המצרים 

את  כדי שימררו אותם אלא אצלם זה באופן טבעי. הם עוברים

התהליך הזה בעצמם ולכן הם אלו שלוקחים דווקא את 

שיטים עומדים. אין זו פרוכת, מנורה, מזבח זהב עצי  -הקרשים 

, אבל תפקידם הוא להעמיד את קרשים 'וכיו"ב אלא 'סתם

המשכן. להיות הרצפה. לכן רק אצל בני קהת ובני גרשון נאמר 

ם מהם הוא להביא את 'נשא את ראש' כי מה שאנו מבקשי

חבר'ה, יש לכם את ' -המיטב, את השכל ולכן צריך לומר להם 

הכוחות ליצור, להפיק את הטוב שבתוככם'. לטעת בהם 

נשא'. לעומת זאת מבני ' -מוטיבציה ולהניע אותם לפעולה 

מררי הקב"ה צריך את ההיפך של נשיאת ראש, ולכן עניינם 

 קר המשכן.עיהם ו -מררי  יהוא עצם זה שהם בנ
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 לתתללמוד 
בקריאת שלישי של הפרשה מופיע פסוק שכדאי לשים לב אליו 

 - ולא לפספס. פרשת ביכורים

ָכל ָכל וְּ ה לְּ ָמָ֞ רו  י ת ְּ ֵנָֽ ֵׁ֧י בְּ ש ֵ ר ָקדְּ ל ֲאש ֶ ָרֵאֵ֛ ו   ִיש ְּ יבו  ַלכ  ֵהּ֖ן לֵ֥ ִרֵ֥ ַיקְּ

 ָֽ יֶ הְּ ָֽ   , ה', ט'()במדבר .היִ

  -רש"י במקום  ומבאר

ישמעאל, וכי תרומה מקריבין  אמר רבי '.וכל תרומה וגו

והלא הוא המחזר אחריה לבית הגרנות, ומה תלמוד  לכהן?

אלו הבכורים שנאמר בהם  - '?אשר יקריבו לכהן'לומר 

ואיני יודע מה יעשה  (שמות כג, יט) 'תביא בית ה' אלהיך'

מד על י, בא הכתוב ול'לכהן לו יהיה'בהם, תלמוד לומר 

 .ןתנין לכהיהבכורים שיהיו נ

בפרשת  -אמנם את ענין הביכורים למדנו כבר במקום אחר 

אבל את זה שצריך להביא את הביכורים דווקא לכהן  -משפטים 

שתי אלא שיש לשאול  לומדים מפסוק נחבא בפרשתנו.

הפרט הזה לא נאמר כבר שם מדוע  -בזה; האחת  שאלות

)ובעצם זו אותה שאלה מזוית  , והשניה?משפטים אלא כאןבפרשת 

? למה היה צריך חילקו את המצווה הזו לשנייםלמה  - נוספת(

לחלק ולומר לנו פעם אחת שיש להביא את התרומה 

והביכורים בל בית ה', ואילו עכשיו לבוא ולומר שזה צריך להיות 

 -והאמת היא שאפשר לצרף לכך עוד שאלה  עבור הכהן?

כתוב "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' כאמור שמות בספר 

אלהיך", אך לא מצוין שיש לקרוא מקרא ביכורים. זה מופיע 

הזו מחולקת  בפרשת כי תבוא בספר דברים. כלומר המצווה

)הבאת ביכורים לבית המקדש, לתת את הביכורים  קיםכבר לשלשה חל

ישהו מ . מדוע? מה הסיבה?לכהן ולקרא יחד עם זה מקרא ביכורים(

 ?לא עשה הגהות כמו שצריך

הביכורים הן יש כאן דבר מופלא; מהם הביכורים בעצם? 

נותן משדהו. ואין זה דבר של מה המתנה הראשונה שאדם 

הדבר שהחקלאי הכי מתרגש ממנו. זה שלו, זה זה  -בכך 

אדוני, את הראשית, את ' -ית. ואז באים אליו ואומרים לו הראש

לא לכהן הגדול  .לכהן –ולמי צריך לתת?  .'תתן - 2מיטב עמלך

אלא לכהן שנמצא במשמרת באותו זמן שאתה מביא את זה 

לתת את זה ולהביא לבית ה' אלקיך זה למקדש. כלומר, 

זה לעני, לכהן שנמצא אבל סתם לתת את  , זה מכובד,מרשים

לעלות  יותר קשה.הרבה זה  - שאתה לא יודע את שמו ברחוב

עם תזמורת וחלילים עם זה לבית המקדש בתהלוכה מפוארת 

קודם ' - מצווה ,על מנת להקל עלינו ,התורה לכןזה בסדר.  -

וכשכבר תביא  .ל בית ה'תביא את זה א - ה לא שלךזש , תדעכל

  .'את זה לשם יהיה לך יותר קל להביא את זה לכהן

'כן, כי  קשה לנו לעשות את הדברים הקטנים? למה לפעמים

אני ני עדיין רוצה את הרושם שמסביב. אבל א 'אני מוכן לעשות

כל את קודם  -שלי. לכן מצווה התורה זה מרגיש שעדיין 

תתרגל  .'בית ה' אלוקיך'. לאן? 'ת ביכורי אדמתך תביאראשי'

לתת לכהן זה תלמד ש הד לך למי ואז אתיגנכבר ך לזה. אחר כ

מכירים את התשובה כלל לא שלך. בלא קשה בכלל, כי זה 

למה "-מבקשים מהם צדקה? שאומרים כ הקלאסית שאנשים

אם זה בשביל בית המקדש אז בסדר  עבוד...ל שילך ?שאני אתן

עה הפרשה הזו? איפה מופי ."פרזיט...הוא  -אבל ההוא? 

 שכל ישראל דגלים דגלים,אומרים שכבהפסקה בפרשת נשא 

דע  -אז מזכירים לך גם את הצרוע, את הזב ו כולם נספרים,

מחוץ למחנה יכול להיות גם אתה מחר. שנשלח אל  הואהש

את הגר שצריך להחזיר לו את הגזל, את הוידוי שצריך 

זה שכל מה שלימדתי להביא בית ה' אלוקיך ואת  -להתוודות 

 לכהן לו יהיה"." .'סתם'לתת שתדע  -המטרה היא אחת 
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 לבניםלדאוג 
מביא דרשה שלמה על  )ז', י"ט(רש"י בפרשת הנשיאים 

ל, עגלות וכו'. דרשה איי פר, -משמעות מה שהביאו הנשיאים 

מה ולנסות להבין ולהעמיק  י להתעכב בהאנפלאה שכד

מתוך כל הנקודות שם  .פתאום רש"י מביא כל מיני דרשות

שהנשיאים הביאו בין יתר  על נקודה אחת. כתוברק נתעכב 

   - הדברים

ִעיר א ש ְּ ַחט ָָֽ ד לְּ ים ֶאָחּ֖ ֵ֥  )שם כ"ב( תִעז ִ
 -ואומר שם רש"י 

לכפר על מכירת יוסף שנאמר בו וישחטו שעיר ים. יר עזשע

  .םעזי

מדוע השבטים הבנתי  -א זיע"שואל על כך הרבי מליובאוויטש 

ן צריך, על מכירת יוסף, אבל מדוע גם שבט בנימי רצריכים לכפ

שתי  , והוא עונה על כך?הרי הוא לא השתתף במכירה

האם אתה, 'הוא לא היה במכירה, אבל נכון  -תשובות. האחת 

להחזיר את יוסף צים ימין, בטוח שאתה עשית את כל המאמבנ

האם אתה  הביתה במשך עשרים ושתים שנות היעדרותו?

הדר ואורון ואת ים להחזיר את צבטוח שעשית את כל המאמ

'. כלומר כל אחד צריך להביא שעיר לא הביתה?שאר הנעדרים 

בטוח שעשינו הכל האם  -רק על המכירה אלא גם על השאלה 

 כדי לדאוג להם כשהם לא היו פה? 

גם אם הוא לא צריך להביא על עצמו,  ין,מבני -ותשובה שניה 

 -הרי שיש כאן מישהו אחד שקשור עם המכירה ולא מביא 

. הרי יעקב ייסר את .אבינו. את זה רק לרבי  מותר לומר.עקב י

לשכם? למה לא שלחתי 'למה שלחתי אותו  - כל השנים עצמו

איתו שומרים?, ידעתי שהאחים שונאים אותו...'. כל אחד 

גם עבור חטאת מהשבטים כשהוא מביא כולל בשעיר הזה 

יא גם על השאלה האם עשיתי יעקב, וכך גם בנימין. הוא מב

 הכל כדי שהוא יחזור.

 

ב  שמ  קול ה  אלי רדַּ
בפסוק האחרון של הפרשה, אחרי  .ונקודה אחרונה לסיום

  - , כתובשמונים ושמונת פסוקי קרבנות הנשיאים

ה ֶאל א מ ש ֶֶׁ֜ ב ׁ֨ דַ  ו בְּ ֵעד֘ לְּ ֶהל מו  ע ֶאתא ֵ֣ ַמׁ֨ ש ְּ ֹ֒ ַוי ִ ו  ר ִאת  ֵ֣ ר  ב ֵ ֵ֣ ב ֵ ל ִמד ַ ו  ֶׁ֜ ַהק 

יו מֵ  ֙ר ַעלֵאָלֹׂ֗ ֶרת֙ ֲאש ֶ פ  ׁ֨ ַ ל ַהכ  ֵנֵ֣  ַעַ֤ ּ֖ין ש ְּ ת ִמב ֵ ֵעד ָ֔ ן ָהָֽ ִבִ֑ים ֲאר ֵ֣ ר  י ַהכ ְּ

י ּ֖ר ֵאָלָֽ ַדב ֵ  )שם פ"ט( .וַויְּ

הזה מתדבר הקול  -במקום דבר, וכמו שרש"י אומר הקול מ  

  -מאליו, בנין התפעל, בינו לבין עצמו. והוא אף מוסיף 

 'את הקול', תלמוד לומר ?יכול קול נמוך. ישמע את הקול

הוא הקול שנדבר עמו בסיני, וכשמגיע לפתח היה נפסק  -

 .לולא היה יוצא חוץ לאה

והוא נשמע רק כאשר משה היה נכנס ועושה צעד לתוך אהל 

ל את הקול והוא היה מועד היה מן מנגנון כזה שהיה מפעי

 .מבין שני הכרובים'', נשמע אל משה

ח ניסן, כשמשה רבנו נכנס "ברבחנוכת המשכן,  כל זה קרה

מדוע זה מופיע רק אחרי קרבנות ואם כן אל המשכן, 

 הנשיאים? הרי זה היה צריך להופיע כבר ביום הראשון! 

 .דברתנו הוא בחינת משה. הקול מ  אחד מאכל  -תשמעו רבותי 

צריך לראות איך הוא  ואה .אמה גורם לו להידבר? כל נשיו

ואחרי שמבררים במשך שמונים  ,ם את השבט שלווממר

כל  -ושמונה פסוקים איך כל נשיא מרומם את החלק שלו בעם 

להיכנס אל האהל  ,בחינת משה אחד יודע שיש לו את הכח של

שזה היה  דבר. למה חשוב לומרמ   ולשמוע את הקול האלוקי

פול 'לומר שזה היה קול חזק ב ידקול כמו בהר סיני? לא כ

שבהר סיני לא היה אף קול אחר. זה  הגידכדי ל , אלא'ווליום

 העולם. קול  -היה הקול היחיד. זה היה כל העולם 

גם אני יכול להגיע לזה שזה יהיה הקול היחיד שיתדבר האם 

? לו היה 'מבין שני הכרוביםנשמע אל משה 'הרי הוא אלי, 

, זה באמת היה שייך רק סתם כסיפורהפסוק מופיע על משה 

למשה, אבל עכשיו, כאשר הוא מופיע בסוף פרשת נשא, 

ם ושמונה פסוקי שמוניאחרי  ,הפרשה הכי ארוכה בתורה

לומר שכל תפקיד העולם הוא לבוא שהוא בא הרי  -הנשיאים 

ואז בפסיעה שלו, אל אהל מועד, כל אחד בצעד שהוא מסוגל, 

ב  י  יישמע הקול והקול של הר סיני   מבין שני הכרובים.  רדַּ
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