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ראש קטן או ראש גדול? ◆ הרה"ג רבי יוחאי אשכול שליט"א
הנה ,מצינו בסוף פרשתין שתי תופעות
הופכיות שגינו חז"ל בעבודת הלויים במשכן,
שמחמתן ֻצווה משה להעמיד איש איש על
מלאכתו כדי שלא ימותו בגשתן אל הקודש.
דאיתא בפסוקים האחרונים בפרשה [פ"ד,
י"ח-כ']( …" :יח) ַאל ַּתכְ ִריתּו ֶאת ֵׁש ֶבט
ִמ ְׁש ְּפחֹת ַה ְּק ָה ִתי ִמּתֹוְך ַהלְ וִ ּיִ ם( :יט) וְ זֹאת ֲעׂשּו
לָ ֶהם וְ ָחיּו וְ ֹלא יָ ֻמתּו ְּבגִ ְׁש ָּתם ֶאת ק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁשים,
אֹותם ִאיׁש ִאיׁש ַעל
ּובנָ יו יָ בֹאּו וְ ָׂשמּו ָ
ַא ֲהרֹן ָ
ֲעב ָֹדתֹו וְ ֶאל ַמ ָּׂשאֹו …" ע"כ.
ונחלקו רבותינו במדרש ,האם הציווי של
'ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו'
נבע משום שקטנות יתירה היתה בלוויים ,או
דוקא משום שגדלות יתירה היתה בהם ,וז"ל
המדרש [במדב"ר ה' א'] …" :אמר ר"א בן
פדת בשם ר"י בן זמרא ,מתוך שהיתה האש
יוצאת ושפה בטועני הארון היו מתמעטין,
והיו כל א' וא' רצין ,זה נוטל את השלחן וזה
נוטל את המנורה וזה נוטל את המזבחות,
ובורחים מן הארון מפני שהיה מזיקן …
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרן,
עשו להם תקנה לבני קהת כדי שלא יכרתו
מן העולם ,שלא יהו מניחין ובורחין … ושמו
אותן איש איש על עבודתו ואל משאו ,כדי
שלא יוכלו להתחלף מעבודה לעבודה וממשא
למשא …" ע"כ.
הרי שהיו הלויים בורחים מפחד הארון אל
שאר העבודות הקלות והפשוטות והניחו את
הארון ,ומכיון שהיה הארון מתבזה נענשו,
וזוהי הקטנות שהיתה בהם.
אבל מאידך ,מצינו שם שגנותם של הלוויים
נבעה דוקא מתוך שאיפתם לגדלות ,שמחמת
השכר הרב של נשיאת הארון מסרו את נפשם
על משאו ועזבו את שאר העבודות.
וז"ל שם …" :רבי שמואל בר נחמן אמר,
ח"ו לא היו בני קהת מניחין את הארון ורצין
לשלחן ומנורה ,אלא אף על פי שמתמעטין
היו נותנין נפשם על הארון .ואם כן למה היה
מזהיר עליהם … אלא מפני שהיו יודעין שכל
מי שטוען בארון שכרו מרובה והיו מניחין
את השלחן והמנורה והמזבחות וכולן רצין
לארון ליטול שכר … ומתוך כך היו נוהגין
בקלות ראש והיתה השכינה פוגעת בהם ,אמר
האלהים למשה ,עשה להם תקנה כדי שלא

יתכלו מן העולם … אלא יסדרו אותם על
עבודתם ועל משאם שלא יריבו זה עם זה …"
ע"כ.
הרי שמחמת שאיפתם לקדושה ומסירות
נפשם הגיעו לידי קלות ראש והיו מתכלין,
ודוקא גדלות זו המזניחה את הפרטים
הקטנים הוא שגינו חז"ל .ומכיון שאלו שתי
דיעות הופכיות באותו הנושא צריך ביאור
במאי פליגי.
ובאמת נראה שאין כאן מחלוקת ,אלא
לנו על ידי
שחז"ל גילו

גדולים הדורשים הקרבה אישית גדולה ,אך
דוקא משום שבדברים גדולים עסקינן – ישנה
הזנחה של הפרטים הקטנים שמהם נבנה
האדם ,וכעין אותו בעל ארגון חסד גדול
העושה חסד לאלפים ,אבל בתוך ביתו הוא
ההיפך הגמור וכבר היו דברים מעולם .ולשני
הצדדים האלו ישנו מכנה משותף אחד ,והוא
חוסר האיזון בשימוש בכוחות הנפש.
כנגד שתי טעויות אלו באה התורה ללמדנו
"… ושמו אותן איש איש על עבודתו ואל
משאו …" ,וכלומר ,לכל אחד יש את ייעודו
המיוחד שבעבורו הוא בא לעולם ,וזהו 'איש
על עבודתו ואל משאו' ,ולצורך כך קיבלנו
במתנה מהשי"ת שני ראשים כביכול ,גם 'ראש
גדול' אבל באותה מידה גם 'ראש קטן' ,ומשום
כך יש להשתמש בשני הראשים בו זמנית ,הן
ב'ראש הגדול' והן ב'ראש הקטן'.

"אלא
שחז"ל גילו לנו
על ידי הלוויים שתי טעויות
בעבודת השם ,שהגם שהן נראות
את הראש הגדול יש לייעד לחיפוש
כהופכיות מכל מקום הינן שני הצדדים
האתגרים והשאיפות לגדלות אפילו יותר
של אותה המטבע .הצד האחד של ממה שנראה לו ביכולתו ,בבחינת 'ויגבה
לבו' ,כמו גם כדי לראות המורכבות
המטבע הוא תופעת ה'ראש הקטן'
שבמציאות ואת התמונה בכללותה ולא
להיתפס רק לפרטים שבה ,בבחינת 'החיים
… ואילו הצד השני של אותה
הם לא שחור לבן'.
מטבע ,הוא תופעת ה'ראש
ואילו את הראש הקטן יש לשמור לשימת
הגדול'"
לב לפרטים הקטנים שהם עיקר עבודתנו
ש ת י
הלוויים
טעויות נפוצות בעבודת השם ,שהגם שהן
נראות כהופכיות מכל מקום הינן שני הצדדים
של אותה המטבע.
הצד האחד של המטבע הוא תופעת ה'ראש
הקטן' ,דהיינו הסתפקות במועט אפילו היכן
שאפשר וצריך להגיע לדרגות הרבה יותר
גבוהות אך בזהירות המתחייבת ,וקטנות זו
היא ה'בריחה מן הארון' ,שהרי לכל אחד יש
את 'ארון הקודש' הפרטי שלו שאליו הוא
מיועד ואליו הוא יכול וצריך להגיע אם רק
יקח אחריות על עצמו ,אבל מכיון שאחריות
זו מחייבת הקרבה ושינוי הרגלים ישנים ,אם
כן הצורך בשינוי זה הוא השורש והסיבה
ל'בריחה' מן האחריות המתבקשת  -אל מרחב
הנוחות המוכר.
ואילו הצד השני של אותה מטבע ,הוא תופעת
ה'ראש הגדול' ,דהיינו התמסרות לדברים

למעשה ,הן בין אדם לחבירו והן במה שנוגע
להלכה .ולעיתים אפילו מצוה להיות 'ראש
קטן' ובעיקר בכל הקשור לציות להלכה ,בלי
חשבונות ובלי 'במה דברים אמורים' ובלי
'ברור שהכוונה היא כזו' ,ובלי 'אם היו חז"ל
היום הם ודאי היו פוסקים כמוני' וכד' ,שם
ה'ראש הגדול' הוא בהחלט מכשול .וכבר טעו
גדולי עולם בזה גופא שהוסיפו 'חשבונות'
בהלכה ,ועי' בספר יערות הדבש בביאור
טעותו של שאול המלך ,שלא זו בלבד שלא
הרג את אגג כפי שציוה אותו שמואל אלא גם
נתן לו שפחה כנענית כדי שתלד לו ,והיינו
משום שראה בנבואה שמבני בניו של המן
ילמדו תורה בבני ברק והחליט מדעתו לקיים
זאת ומפני כך נענש ,ע"ש ,וכעין זאת הרבה.
וכבר מקובל בעולם לומר ' -האלוקים נמצא
בפרטים הקטנים'.
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כבוד המוּתּר
ַאל ְּת ַב ֵּק ׁש ְ ּג ֻד ָּלה לְ עַ ְצ ְמ ָךְ ,ו ַאל
ַּת ְחמֹ ד ָּכבוֹ ד ,יוֹ ֵתר ִמ ִּל ּמוּ ְד ָך עֲ שֵׂ ה,
ְו ַאל ִּת ְת ַא ֶ ּוה לְ ׁ ֻשלְ ָחנָ ם ׁ ֶשל ְמלָ כִ ים,
ׁ ֶש ׁ ּ ֻשלְ ָחנְ ָך גָ דוֹ ל ִמ ׁ ּ ֻשלְ ָחנָ םְ ,וכִ ְת ְר ָך
גָ דוֹ ל ִמ ִּכ ְת ָרםְ ,ונֶ ֱא ָמן הוּ א ַּבעַ ל
ְמלַ אכְ ְּת ָך ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֵּלם לְ ָך שְׂ כַ ר ּ ְפעֻ ָּל ֶת ָך.
(פ"ו מ"ה)

החסיד יעב"ץ בפירושו ,מדקדק את
לשון המשנה :אל תבקש גדלה 'לעצמך',
לכאורה זה פשוט שאת הגדולה מבקש
הוא לעצמו? הוא מבאר ,שהתנא עוסק
בסוג של חכם שאינו נהנה מן הכבוד
שעושים לו .שזכיר לעצמו פסוקים
המזכירים לאדם את שפלותו .כמו
שמצינו בגמרא בסנהדרין (ז' ע"ב) שהיו
אמוראים שכשחלקו להם כבוד ,חזרו על
פסוקי ענווה" ,אם יעלה לשמים שיאו
כגללו לנצח יאבד" "לא לעולם חוסן ואם
נזר לדור ודור" .או שהוא מזכיר לעצמו
את חסרונותיו .חכם כזה הגם שאינו רוצה
בכך ,יקבל הכבוד משני טעמים ,האחד,
כיון שאין זה כבודו אלא כבוד התורה
עצמה ,ועוד ,כי האנשים העומדים מן

© כל הזכויות שמורות ,להוי ידוע שאין לעשות בחומר שימוש כל שהוא בלא אישור המערכת.

הצד ,בראותם שמכבדים את החכמים
ישתדלו להיות מהם ומתוך שלא לשמה
יבוא לשמה .על פי זה תתפרש המשנה
כך ,אל תבקש גדולה ,אם היא לעצמך,
אבל לכבוד התורה התמימה שהיא
משמותיו של הקב"ה ודאי יתכבד( .באמת

היו יודעים שהוא רוצח ,לא היו מכבדים
אותו .זה יכול להיות נפקא מינה לכאלו,
שאם הציבור היה יודע את האמת עליהם
לא היה מכבדם ,שעליהם לפרוש מן
הכבוד .הגאון רבי יהושע לייב דיסקין
אמר ,יש אנשים שמכבדים אחרים ,רק אם
מכבדים אותם .בכאלו באמת יש לעיין
אם ראוי לנהוג כן למען כבוד התורה.

גם המשך המשנה ,ואל תחמוד כבוד יותר
מלמודך ,מפרש החסיד יעב"ץ באותה
הדרך .כי הגם שמותר לחכם שיכבדו
אותו בעבור כבוד תורתו ,עם כל זה,
לא יסכים לקבל כבוד יותר ממה שיש
בו באמת .לדוגמא ,אדם שהוא למדן
והציבור קורא לו גאון ,הגם שכוונתו
לכבוד הקב"ה ,אסור להסכים לקבל כבוד
מזויף .בירושלמי כתוב ,שאם מכבדים
אותו שהוא יודע שתי מסכתות והאמת
היא שהוא יודע רק אחת ,ראוי שיגיד
את זו .המקור לכך הוא מהפסוק "וזה
דבר הרוצח" שהרוצח בשגגה ואנשים
לא יודעים על כך ורוצים לכבדו ,יאמר
רוצח אני .אפילו שהוא באמת חכם וראוי
לכבוד ,אך עליו לחשוש שאילו בציבור

למעשה ,הרמב"ם לא מביא את ההנהגה
הזו להלכה בהל' דעות .המהרי"ל דיסקין
מיישב על פי דברי הגמרא בחולין ,שכל
החיוב להודיע שהכבוד אין ראוי לו,
הוא דווקא כשהאדם עצמו הטעה את
הציבור שראוי לו הכבוד ,אבל אם הציבור
מעצמם מכבדים אותם ,אין חיוב שיודיע,
והרמב"ם עוסק בסתמא ,שהציבור מכבד
מעצמו .הגר"ח מוולאז'יין כותב במכתבו
העוסק בפתיחת הישיבה ,שהוא שלא זכה
למידת הענווה ,אבל זה דינא דגמרא,
שאם מכירים אותו שלמד שתי מסכתות
והאמת היא שלמד רק אחת שיגיד להם.
גם אני – כותב הגר"ח ,כיון שנקרא עלי
שמו של הגר"א שאני תלמידו ,חובתי
להודיע ,שהגר"א ידע הלכה ברורה

מן הראוי ,להיזכר קודם הלימוד ,שדברי התורה
שאנו להולכים ללמוד ,הם משמותיו של הקב"ה).

בכל התורה ,ואני אפילו במסכת אחת
הספיקות מרובים וההלכות מעטות ,ולא
זכיתי אפילו במעט להיות תלמידו ,מה
שכן זכיתי ,לדעת צורתא דשמעתתא וזה
מובטח לכל ישראל ,כמו שכתוב יגעתי
ולא מצאתי אל תאמן.
אגב ,מסקנת הגמרא בסוגיה במגילה
העוסקת ביגיעת התורה היא ,שהיגיעה
עוזרת רק לחדודי ,אבל לאוקמי גירסא
– לזכור את התורה סייעתא דשמיא .יש
לעיין ,האם מהגמרא יש ראיה שבשביל
לזכור חייבים סייעתא דשמיא? הרי
יש כאלו שיש להם זיכרון מופלג ולא
שוכחים כלום ,כדוגמת רבי חיים עוזר
בעל ה'אחיעזר' .מסופר עליו ,שפעם אבד
לו פנקס החשבונות של הצדקות ,הוא
ניסה להשלימו על פי הזיכרון ,כשמצאו
את אותו הפנקס ,נמצא הכול בדיוק כמו
שכתב רבי חיים עוזר מזיכרונו .יש לפשוט
הספק מדברי רש"י שם ,שמפרש לאוקמי
גירסא' :יש יגע ואינו מוצא' .מבארים
שמדובר במי שזיכרונו חלש וחוזר ומשנן,
אל פי כן לולי סייעתא דשמיא לא יזכור,
משמע שמי שזיכרונו חזק ,זוכר בכוחו.

באש ובמים נקדש שם שמים
פרשת "במדבר" ,מהווה בכל שנה פרשה,
שבה אנו "מריחים" את ניחוחה של קבלת
התורה .בדרך כלל היא נקראת בשבת
הסמוכה ליום קבלת התורה ,אולם גם
השנה שהפרשה אינה סמוכה ליום זה.
מ"מ מברכים בה את חודש סיון .בברכת
החודש אנו מתפללים שיתחדש חודש זה
עלינו לטובה ולברכה ,ומבקשים חיים
שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים.
ובקשה זו הינה יאה ביותר לחודש זה
במיוחד
המפרשים השונים מוצאים נקודות שונות
בפרשה ,המספקות לנו נושאים לעבודת
ההכנה לקבלת התורה .מן המפורסמים
שביניהן ,אלה הם דברי המדרש (רבה):
"בשלושה דברים ניתנה תורה ,באש
במים ובמדבר" .גם כאן נדרשו הדברים
באופנים שונים ,להלן נידרש לביאורו של
המהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל.
הקו האופייני של עם ישראל ,אומר ר"מ
שפירא ,הוא זה שמיום היותו לעם גילה
תמיד מסירות נפש על תורתו ואמונתו.
בני ישראל בכל הדורות ומכל שכבות
העם ,הלכו בגאון כאשר נלקחו על ידי

זדים להעלותם על הגרדום .כך גם קפצו
בלהט קודש אל כבשני האש כאשר אולצו
לכך ,וגם נתנו את צואריהם לשחיטה ע"י
רבי טבחים ,הם מסרו את חייהם וקדשו
שם שמים בכל אימת שהוכרחו לכך בידי
רשעי האומות ,אשר בקשו לאלצם לבגוד
בתורתם ובאמונתם.

והעקרבים ,אשר שרצו שם .גם צידה לא
הכינו להם ,ויצאו לדרך בלא מזון ומים
למשך תקופה ממושכת .הם עשו זאת
רק מכח אהבתם ומסירותם להקב"ה,
והוא השיב להם ואמר ע"י נביאו (ירמי' ב):
"זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך,
לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".

כוחות אלה ותכונה זו של עם ישראל
לדורותיו ,באו לידי גילוי בשלושה
מאורעות של דברי ימי עמנו .ראשון
לכולם היה אצל אבי האומה אברהם
אבינו ,אשר השלך לכבשן האש בעד
אמונתו הטהורה ,אשר אותה הפיץ בקרב
בני האדם .בזה הוא נטע את הכח של
מסירות נפש ,בבניו אחריו.

הודות לשלושת נסיונות אלה של "אש"
 הכבשן" ,מים" של ים סוף ,ו"המדבר"שבו הלכו מתוך מסירות נפש ,ניתנה
להם התורה כקנין עולם .שלושת
הנסיונות הללו ,הם הערובה הבטוחה
ביותר לקיומו הנצחי של עם ישראל.
עכ"ד.
ניתן לומר שזה גם היה היסוד להכרזת
"נעשה ונשמע" ,אשר בזכותה זכינו
לקבל את התורה .אומות העולם אשר
שאלו "מה כתיב בה" ,נפסלו מלקבל את
התורה ע"י עצם השאלה ששאלו .מכיון
שהתורה היתה אמורה להינתן אך ורק
למי שיאמר "נעשה ונשמע" .כל עוד לא
נשמעה תשובה כזו ,לא נמצא מי שראוי
לקבל את התורה .כי עצם השאלה "מה
כתיב בה" מורה על הסתייגות .כלומר

אם היה זה צעד של יחיד ומיוחד מורם
מעם ,בא המאורע השני והוא קריעת
ים סוף .הים נקרע אז אחרי שעם שלם
קפץ אל תוך הים הסוער ,לאור ציווי
הקב"ה שאמר" :ויסעו!" ועדיין ניתן
לומר שהיה זה נסיון של רגע ,לצורך זה
בא המאורע השלישי ,כאשר בני ישראל
יצאו למסע נידודים במדבר שממה .לא
הרתיעו אותם החיות הרעות ,הנחשים
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בעקרון אנו מוכנים ,אך רצוננו לבדוק
אם זה תואם את מאויינו.
לכן השיב הקב"ה לכל אומה תשובה
שונה ,והציג להם את חלק התורה הנוגד
את טבעם .כדי שיבינו מדוע נפסלו
כבר בעצם השאלה .עם ישראל שהשיב
"נעשה ונשמע" קיים בכך את התנאי
ההכרחי לקבלת התורה .לפי זה הסביר
מורנו ורבנו ר' אל'ה זצ"ל את השאלה
"מי גילה רז זה לבני סוד שמלאכי השרת
משתמשים בו" .רק מלאך יכול לקבל
ע"ע ללכת באש ובמים .והנה באים בני
האומה הקדושה שהוכיחה את עצמה
בקפיצה אל האש ובירידה אל תוך המים,
ואמרו "נעשה ונשמע".
כך גם אנו נקראים למלא את התנאי.
לעמול בתורה ,לקיים מצוות ולעמוד
בנסיונות ,ללא סייג ותנאי .את הכוחות
לכך קיבלנו מאבותינו ,ובהתקדש יום
מתן תורה הבעל"ט ,נחדש ונעמיק את
הכרתנו ונאזור כגבר חלצינו ,ונכריז
מחדש "נעשה ונשמע"" .נעשה" באש,
במים ובמדבר ,ו"נשמע" בקול אבינו
מלכנו לאושרנו הגדול בזה ובבא.

ניתן לשלוח תגובות
לעורך המדור בדוא"ל:
yosefshu9849@gmail. com

ְו ַ ֽהחֹ נִ ֣ים לִ פְ נֵ ֣י ַה ִּמ ׁ ְש ָּכ֡ן ֵק ְ֣ד ָמה לִ פְ נֵ י֩ ֽ ֹא ֶהל-מוֹ עֵ ֨ד | ִמזְ ָר ָ֜חה
◄ משפט כפול או מקרא המפרש עצמו? ►

אּובן וגו' (א ,ה),
וְ ֵ֨א ֶּל ֙ה ְׁש ֣מֹות ָ ֽה ֲאנָ ִׁ֔שיםִ ...ל ְר ֵ֕
ניתן להבחין ההטעמה הפשוטה של שמות
השבטים זקף גדול ,ככל תיבה הראוי' לזקף
ואין לה משרת ,ואילו בשמות הארוכים בעלי
שלש הברות ,הרי הטעמתם בזקף עם מתיגת
יָמןְ ,ל ַ֨נ ְפ ָּת ֔ ִלי .ומעניין
שכרְ ,ל ִ֨בנְ ִ֔
קדמאְ :ל ִ֨י ָּׂש ָ֔
לציין שבאו השמות בסדר זה :שלושה
שמות "רגילים" בהטעמת זקף גדול ,והרביעי
"ארוך" עם מתיגת קדמא ,כך שלוש פעמים.
בפסוקים רבים בפרשה שינוי משמעות אם
יפסיק בתביר יותר מבטפחא ,כגוןִׁ :ש ָ ּׁ֧שה
וְ ַא ְר ָּב ִ ֛עים ֶ ֖א ֶלף ַ ֽו ֲח ֵ ֥מׁש ֵמ ֽאֹות (א ,כא) ,אם
יפסיק יותר בתביר ,ישתמע כשני מספרים:
א .ששה וארבעים ,ב .אלף וחמש מאות.
ל-מ ֲחנֵ ֛הּו
וכעי"ז בכל חבריו .וכן גם֧ ִ :איׁש ַ ֽע ַ
לּ-דגְ ֖לֹוְ ,ל ִצ ְבא ָ ֹֽתם (א ,נב)" ,לצבאותם"
וְ ִ ֥איׁש ַע ִ
חוזר אף על "איש על מחנהו".
וכן גםְ :מ ַ֨את ֶ֜א ֶלף וְ ֶא ָ֨חד ַ ֽו ֲח ִמ ִ ּׁ֥שים ֶ ֛א ֶלף
ע-מ ֥אֹות ַ ֽו ֲח ִמ ִ ּׁ֖שיםְ ,ל ִצ ְבא ָ ֹ֑תם (ב ,טז),
וְ ַא ְר ַּב ֵ
ולא :וארבע מאות וחמישים לצבאותם.
ל-מֹוע֛ד ַ ֽמ ֲח ֵנ֥ה ַה ְלוִ ִּי֖ם ְּב ֣תֹוְך
ֵ
וכן וְ נָ ַ ֧סע ֽא ֶֹה
ַ ֽה ַּמ ֲחנ֑ ֹת (ב ,טז) ,שיעורו :ונסע אוהל מועד-
בתוך המחנות .ולא :מחנה הלויים בתוך
המחנות.
ן-ח ֶֹדׁש וָ ַ ֖מ ְע ָלהִּ ,ת ְפ ְק ֵ ֽדם (ג,
וכן ָּכל-זָ ָ ֛כר ִמ ֶּב ֥
טו) ,אם יפסיק יותר בתביר ישתמע שיש
לפקוד את "כל זכר" שקיים עכשיו .רק שאופן

ה (ד ,טו) ,כח
לּ-כ ֵל֣י ַה ּ֘ק ֶֹד ׁ֘ש ִּבנְ ֣ס ַֹע ַ ֽה ַּמ ֲחנֶ ֒
ָּכ ְ
הפסק הזרקא (מהמשנים) גדול מכח האזלא
(מהשלישים) ,כאשר מורגש כאן :לכסות את
הקודש ואת כלי הקודש ,בנסוע המחנה .ויש
להתגבר על הנטייה הנובעת מחיבור נגינת
הזרקא לסגול.

המפקד יהיה למנות אותו כשיגיע להיות בן
חודש ,ואלו שעתה אינם בני חודש ימתין להם
עד שיהיו בני חודש ,ואז יפקדם ,וזה שיבוש,
אלא :כל זכר מבן חודש ומעלה ,תפקדם.
ּוׁש ֹ֥לׁש ֵמ ֛אֹות וָ ֶ ֖א ֶלף,
וכן ֲח ִמ ָּׁ֨שה וְ ִׁש ִּׁ֜שים ְ
ְּב ֶ ׁ֥ש ֶקל ַה ּֽק ֶֹדׁש (ג ,נ) .כולם בשקל הקודש.

וְ ַ ֽהח ִֹנ֣ים ִל ְפ ֵנ֣י ַה ִּמ ְׁש ָּ֡כן ֵ ֣ק ְד ָמה ִל ְפנֵ י֩ ֽא ֶֹהל-
מֹועד | ִמזְ ָ ֜ר ָחה (ג ,לח) ,לכאו' הוא משפט
ֵ֨
כפול ,ושיעורו :והחונים לפני המשכן קדמה,
לפני אהל מועד מזרחה ,ו"קדמה" ו"מזרחה"
מילים נרדפות וכמו "והחונים קדמה מזרחה"
(ב ,ג) ,כנראה מרש"י שם .אלא שא"כ ראוי
שיהיה הפזר בתיבת "קדמה" ולא בתיבת
"המשכן" ,ופיסוק הטעמים מבאר ,שהמקרא
מפרש את עצמו" :והחונים לפני המשכן"-
ומדוע קרויים הם "לפני המשכן"? -משום
שהם "קדמה לפני אהל מועד מזרחה" בשל
היותם מוקדמים "לפני אוהל מועד" שזהו
הפתח שהיה במזרח .וע"כ הם "לפני המשכן"
והמשכן מאחוריהם( .ראה רש"י שמות כו,

מוֹת ְּֽבנֵ ַ
וְ אֵּ֛לֶ ה ְׁש ֥
י-א ֲהרֹ֖ן ַה ְּבכֹ֣ר | נָ דָ֑ב (ג ,ב),
בבעל הטורים" :עשה ָפ ֵּסק בין "הבכור"
ל"נדב" ,לומר שאינו חוזר על נדב ,כי נדב
מת בלא בנים ,וא"כ אין נפקותא בבכורתו
שהרי לא ירש כלום ,אלא חוזר על אהרן
שהוא הבכור למשה" .כבר התקשו בדבריו
שאף בבכורתו של אהרן לגבי משה ,לא
היתה נפקותא ,שהרי לא בכור היה ,כי
מרים היתה הגדולה .ולעצם דבריו הנה
הּפ ֵסק
במקומות רבים מוכח שאין כוחו של ָ
אמר ַא ְב ָר ָ ֣הם
כנגד טעמי המקרא ,שא"כ וַ ּי֖ ֹ ֶ
| ַא ְב ָר ָ ֑הם (ברא' כב ,יא) ,יתפרש שאברהם
הוא הקורא בשם אברהם ,וכן וַ ּיִ ְק ָ ֥רא ְׁש ֖מֹו
ה' | נִ ִ ּֽסי (שמות יז ,טו) ,יתפרש שה' קרא:
נסי .וכן מוכח במקומות רבים אחרים .ואולי
כוונתו של בעה"ט שבא הפסק לרמוז פירוש
הּפ ֵסק כאן ,כי
נוסף .ובדרך הפשט ענינו של ָ
המקרא חסר תיבת קישור ושיעורו :הבכור-
הוא נדב ,וע"כ מתבקשת הפסקה מועטת בין
ה"בכור" ל"נדב" לתקן משמעות זו.

יב' :אחורי המשכן -הוא צד מערבי לפי שהפתח
במזרח שהן פניו' ,ובויקרא ו ,ז' :אל פני המזבח-
הוא הדרום שהוא פניו של מזבח שהכבש נתון
לאותו הרוח' דהיינו שצד הכניסה הוא הקרוי
"פנים") וזהו היפוכו של ַ ֽא ֲח ֵ ֧רי ַה ִּמ ְׁש ָ ּ֛כן ַי ֲֽחנ֖ ּו
ָי ָּֽמה (ג ,כג)  .ולמשמעות "לפני" יתכן לבאר

מלשון קדימה ,כמו" :ואת יהודה שלח לפניו"
או שמשמעו :מול פני ,כמו" :לפני ה'".

ת-ה ּ֜ק ֶֹדׁש וְ ֶאת-
ֹןּ-ו֠בנָ ֠יו ְל ַכ ּ֨סֹת ֶא ַ
וְ ִכ ָּל֣ה ַ ֽא ֲהר ָ

הּפ ֵסק בין "אהל מועד" ל"מזרחה",
והכרח ָ
משום שאין "מזרחה" מוסב על "אהל מועד"
אלא על "פני אהל מועד".
ואגב ,ה"א שבסוף תיבת "קדמה" ו"מזרחה"
אינה במקום ל' בתחילתה אלא במקום ב'.
קדמה=בקדם ,מזרחה=במזרח .כמוכח מת"א
שלא הוסיף ל'.
אתיִ ם
ֹלׁשה וְ ַה ִּׁש ְב ִ ֖עים וְ ַה ָּמ ָ ֑
דּוי ֣י ַה ְּׁש ָ֔
וְ ֵא ֙ת ְּפ ֵ
(ג ,מו) ,למרות שראוי היה לחבר "השלושה
והשבעים והמאתיים" שכן זהו סכום אחד,
בכל זאת פיסקו הטעמים :ואת פדויי
השלושה ,והשבעים והמאתים ,כדי לחבר
"פדויי" הנסמכת לתחילת המניין ,וממילא
התחייב הפסק בתוך המניין .ומ"מ יש
לשים לב ,שאכן לא נכתב כאן כמספר אחד:
השלושה ושבעים ומאתים ,אלא כשלושה
מספרים נפרדים :השלושה ,והשבעים,
והמאתים ,ולכן ניתן להפריד ביניהם.
יה (ד .ט) ,במקצת חומשים נדפס
וְ ֶאת-נֵ ֣ר ֶֹ֔ת ָ
בטעות המונח באות רי"ש ,והא ליתא ,אלא
בנו"ן מקומו וק"ל.
ׁשר יְ ָֽׁש ְר ֧תּו ָע ָל֣יו ָּב ֶ֗הם (ד ,יד) ,הדרגא
ֲא ֶ ֣
מחוברת למונח יותר מחיבור המונח לרביע:
אשר ישרתו עליו ,בהם .ולא :אשר ישרתו,
עליו בהם.

מהי קדושת הלויים לעומת קדושת הכהנים?
בפרשת השבוע ,נמנו הכהנים והלויים
למשפחותיהם ולבית אבותם ,וכן מצאנו את
מהות עבודת כל שבט לוי ,הכהנים והלויים,
בעבודת הקודש .אלה בהקרבת הקרבנות
ועיסוקי המשכן ,ואלה בעבודתם במשא בעת
המסע.
והנה ידוע שהכהנים עצמם גופם קדוש.
ונצטוו בכמה ציוויים של פרישות וקדושה
יותר משאר אחיהם בני ישראל :שלא לישא
אישה גרושה ,שלא להיטמא למתים ,לאכול
את הקרבנות בקדושה ,ועוד ועוד .וקדושתם
פוקעת מהם כאשר הם מתנהגים שלא
בקדושה( .כהנת שנתקלקלה ,נפסלת מאכילת
תרומה .כהן שנושא גרושה ,אינו נושא את כפיו).
לעומתם ,אחיהם הלויים ,אינם קדושים
בגופם .הם אמנם עוסקים בעבודות סביב
המשכן והמקדש :בשירה ,בשמירה ,בנשיאתו
וכו' אך אין בגופם קדושה בעצם( .לויה
שנתקלקלה ,אוכלת מעשר).
בגמרא במגילה (כו ):מצאנו דין של קדושת
תשמישי-הקדושה .ומצאנו שם בגמרא שיש
הבדל בין סוגי הקדושות .1 :הקדושה עצמה,

בגמרא ביבמות (פו ).נחלקו רבי מאיר וחכמים
לגבי אכילת מעשר ראשון .האם הוא דוקא
ללויים או שיכולים גם הזרים לאכול ממנו.

(כגון ספר תורה)  .2תשמישי הקדושה (המפה
המונחת על הבימה)  .3תשמישי המצוה (הבימה
עצמה עליה מניחים את המפה) .ומביאה שם

הגמרא שתשמישי הקדושה-נגנזין .ואילו
תשמישי המצוה ,נזרקין.

ויסוד המחלוקת שם היא על הפסוק (במדבר
יח ,כד) "כִ ּי ֶאת ַמ ְע ַשׂר ְבּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֲא ֶשׁר יָ ִרימּו

מוצא ה'משך חכמה' מקור לדברי הגמ'
הנ"ל מן הלויים .הלויים לא היו קדושים
בפני עצמם אלא רק משמשים את אחיהם
הכהנים אשר הם תשמישי הקדושה עצמה,
שהם עובדים בגופם את עבודת הקרבנות.
וכן הלויים אינם נושאים את כלי המקדש על
גופם ,אלא רק על ידי חציצה ,וכפי שמפורט
בסוף הפרשה ,כיצד פרשו בגד על כל כלי
וכלי לפני המסע.

ּרּומה נָ ַת ִתּי לַ לְ וִ יִ ּם לְ נַ ֲחלָ ה" ומשמע
לַ ה' ְת ָ
מהפסוק שהמעשר הוא כתרומה .ועל כן ,כמו
שהתרומה אסורה לזר ,שנאמר בפסוק (ויקרא
כב ,י) "וְ כָ ל זָ ר ֹלא יֹאכַ ל ק ֶֹדׁש" אף מעשר יהא
אסור לזר .ומכיון שאף לגבי הלויים נאמר
הפסוק (במדבר יח ,ז) המגדיר את מי שאינו
יּומת".
לוי כ"זרים"" :וְ ַהּזָ ר ַה ָּק ֵרב ָ
אבל חכמים סוברים שמהפסוק "והזר הקרב
יומת" התמעטו אף הלויים עצמם ,שהרי
בן לוי שתפקידו להיות משורר ,וביצע את
תפקיד השוער ,יומת .ומשום שהוא נחשב
זר לאותה עבודה שאינה שייכת אליו .ואם
כן ,לא שייכים הלויים להגדרת "הזר הקרב",
וממילא גם לא ל"כל זר לא יאכל קודש".
והמעשר ללויים שניתן להם חלף עבודתם
באוהל מועד ,לא נאסר על שאר הישראלים
לאכול ממנו.

ומשום שהלויים נחשבים כ"תשמישי מצוה"
אשר אינם קדושים בעצמם .ואף תרומת
המעשר הנאכלת ללויים ,נאכלת שלא
בקדושה .לעומת זאת הכהנים שהיו עובדים
בגופם במשכן ,היה גופם קדוש ,ונחשבים
כ"תשמישי הקדושה" .והתרומה לכהנים
נאכלת בקדושה.
על פי זה מבאר ה'משך חכמה' רובד נוסף:
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ומדייק ה'משך-חכמה' ראיה לדברי חכמים,
מלשון הפסוקים .ודבריו מיוסדים על דקדוק
ביסוד לשון הקודש :הנה שייך ה' הידיעה על
שם תואר .כגון חכם-החכם אדם-האדם וכו'.
אבל על שם עצם כגון "ראובן" לא שייך לומר
"הראובן".
ועל כן ,בפסוק של "הזר הקרב" שיש בו את
ה' הידיעה ,מוכרח שהכוונה היא לשם תואר
כללי .ופירושו ,שהאדם שהוא זר לאותה
עבודה ,הוא יומת ,וא"כ גם בן לוי בכלל,
ומשום ששייך שיהיה זר לעבודה אחרת
כדלעיל.
ואילו בפסוק של "וכל זר לא יאכל בו" שם
מדובר על זר שהוא שם עצם( .שלא שייך בו
ה' הידיעה) ופירושו ,שהוא זר גמור .כלומר,
שאינו כהן או לוי .וכפי שנאמר לגבי שמן
"א ֶׁשר יִ ֵּתן ִמ ֶּמּנּו ַעל זָ ר" .שהוא זר
המשחה ֲ
בעצמותו .שאסור לו למשוח עצמו בשמן
המשחה.
עוד יש להוסיף ,שבכל מקום שנאמר בתורה
לגבי הכהנים כתוב "אני ה' אלוקיהם".
ואילו אצל הלויים נאמר רק אני ה' .ומשום
שקדושת הכהן מעולה יותר.

יש לכם סיפור מחזק?
שילחוהו ונפרסמו בל"נ
פקס153-46531557 :

דוא"לmishnatar@gmail. com :

זעקתה של אמא
שיחת הטלפון שקיבלה גברת ג .באמצע
יום העבודה מהגן של בנה ,גרמה לה
להרגיש שמשהו לא בסדר" ...אליהו,
הבן שלך ,עם חום גבוה ,נראה אפילו
קצת אפאטי ,בואי לקחת אותו "...האם
הדאוגה רצה לגן ,משם לרופא ...הרופא
ערך בדיקות מקיפות ,שאל מספר
שאלות ואז ...בפנים חמורות סבר הורה
להם להתפנות מיידית למיון...
בעלה הצטרף אליה ובחדר המיון החלו
הבדיקות ,הצילומים והמון תקוות
לבשורות טובות ...אלא שהם בוששו
מלהגיע ...ההיפך ,עוד משהו שלא נראה
כשורה ,עוד צילום שדורש צילום מדוייק
יותר ,אשפוז לילה ,ביקור רופאים בבוקר
והתמונה הולכת ומתבהרת ...יותר נכון
הולכת ומתכהה ...אליהו ,בן ה ,5 -בעל
העיניים התכולות והפנים העדינות,
נושא בתוך ראשו את
האיומה'!
'המחלה
פתאום הכל מובן ,כבר
כמה שבועות שאין לו
תיאבון ,שהוא מתלונן
על קושי בראייה ושמצב
הרוח שלו שונה מתמיד.
אלא שהדרמה רק
החלה ,בפגישה דחופה
עם מנהל המחלקה
הובהר להורים ,כי בנם
מחמדם בסכנת חיים
מיידית ,המקום היחיד
שאפשר להציל את
חייו זה על ידי ניתוח
חירום בבית החולים ב...
בוסטון ...ה-ל-ם!
עולם חסד יבנה...
תוך מספר שעות אחד
מארגוני החסד הגדולים
דואג להם להטסה
רפואית .בקושי הם
הספיקו להכין מזוודה
וכבר הם מוצאים
את עצמם חוצים את
האוקיינוס לעבר הלא
ממש נודע ...בוסטון...
בית חולים ענק מימדים וזוג צעיר עם
ילד בן  ,5מרגישים אבודים בתוך בנייני
הענק ,עסקן רפואי מהקהילה היהודית
מקבל אותם ,הבדיקות הראשוניות
מראות כי מצבו של הילד מידרדר
משעה לשעה" ,תפסו את זה ברגע
האחרון ממש"! אמרה להם האחות
במיון ,משפט שלא ממש הוסיף למצב
הרוח של ההורים הדאוגים...
והנה ,הם יושבים מול הרופא בעל השם
העולמי ,כבר התרגלו והשתכנעו עד
עתה שאכן המצב לא טוב ...אלא שכאן

היה להם חידוש $62,000 ...זה מחיר
הניתוח ...משום מה בתוך הבלאגן ,את
זה הם לא לקחו בחשבון ומלבד כמה
אלפי דולרים שהספיקו להשיג רגע לפני
הטיסה ,לא היה להם מאומה!

הוא מעולם לא ביקש כסף ממישהו ,היה
לו מוזר להיות מאלו שמושיטים את כף
ידם ומבקשים כסף לעצמם ...אך במצב
כזה ,מי מחשבן? אלא שכאן ,האכזבה
הייתה אנושה...

הם ביקשו מהרופא שיטפל בילד והם
ישיגו את הכסף בימים הקרובים...
"מבטיחים!"

חברי הקהילה המורגלים ב"מקבצי
נדבות" תרמו לו בהתאם להרגלם...
הראשון נתן  5דולר ,השני נתן חצי דולר
השלישי ביקש 'המלצות של רבנים'...
מה שלא היה להם ...והרביעי ,שכבר
היטה את אוזנו ל -פניות השניות ,ביקש
מהאבא 'שישלח לו מייל עם כל הפרטים
ויראה איך יוכל לפעול'...

אך הרופא הגוי הבהיר להם ש"...כאן זה
לא ישראל! יש כסף ,יש ניתוח .אין כסף,
אין ניתוח"!
האמא מסתכלת ביאוש על אליהו החמוד
שלה ,השוכב חיוור על מיטת בית
החולים ,על בעלה הנבוך ועל הרופא
הקשוח ופורצת בבכי.

האבא המסכן יצא החוצה לאשתו והראה
לה קומץ של מטבעות ...הלב שלה
נשבר לרסיסים ...התקווה האחרונה
להצלת בנה מתרחקת ממנה .היא קפאה
על מקומה והמחשבות החלו לרוץ

"אין לנו כסף כעת ,מה נעשה? ממי
נבקש? אנא ,אנא תציל את הילד שלי!!!".

אפשר להפריך אותן ...היא לא תתן לזה
לקרות!.
היא פרצה לתוך בית הכנסת והחלה
לזעוק מקירות ליבה .א-ל-י-ה-ו ש-ל-י!!!
א-ל-י-ה-ו ש-ל-כ-ם!!! א—ל—י—ה—ו!!!!
יהודים רחמנים! כסף מפריד ביני לבין
בני מחמדי ,אהובי ...עוד שעה הרופא
הולך ואנחנו מאבדים ילד! יהודי! טהור!
נ-ש-מ-ה! סתם ,כי לא השגנו כסף...
ה-צ-י-ל-ו!!!!!
הפעם ,מתפללי בית הכנסת הבינו...
המקום נהפך כמרקחה...כולם החלו
לרוקן את כיסיהם מכל שטר שהיה בו...
ומשהארנק התרוקן הם רצו לכספומט
הקרוב ,כולם ללא יוצא מן הכלל ומשכו
כל מה שיש ...כולם השליכו את כל
השיקולים והחשבונות ,לצד.
לא משנה שמחר יורד
משכנתא,
תשלום
שצריך לשלם למעון או
שיש להם 'עוד' הוראות
קבע ...הכל מתגמד,
נעלם!
א-מ-א
כאן
יש
שמתחננת על נפש
בנה!!!
תוך חצי שעה ,ההורים
השיגו את הסכום! ועוד
באותו היום הילד נכנס
לניתוח ,ח״ו ניצלו!
כיום ,אליהו חי ובריא
ומתגורר עם רעייתו ו3 -
ילדיו במודיעין עילית...
ומשפחתו
אליהו
אסירי תודה להקב״ה
ו ...לאותם יהודים
אצילים ,שברגע האמת
היו שם בשבילם .בלי
חשבונות!!!
*

הרופא לא טרח לחזור על דרישתו
הכספית אלא רק הוסיף והבהיר שבשעה
 8:00הוא עוזב את בית החולים" ,אם
תצליחו בשעתיים הקרובות להשיג את
הכסף נספיק את הניתוח היום .אם לא...
מחר ב  7:00-אני מקבל בבית חולים
פרטי בסמיכות לכאן ,אם יהיה עדיין את
מי לנתח"...

בראשה ...היא החלה לדמיין את הטיסה
חזור לבד ...היא ובעלה ...את הספה
בסלון עליה היא תושיב את אחותו
הקטנה של אליהו ותסביר לה שיותר
'אין אליהו' ...את הבגדים המושקעים
שלו נארזים בשקיות ונמסרים לגמ״ח,
את המיטה שלו ללא סדין וללא שירי
ערש ,את בעלה ,חוזר מהתפילה לבד...
וכל זה ...בגלל כסף ...חומרי ...שבא
והולך ...הכל רץ לה בראש תוך שניות,
היא מצד אחד בזה לכסף ומאידך חשקה
בו כל כך בכדי להציל את בנה ...ואז...
היא נחתה לעולם המציאות ...התנערה
מהמחשבות המבעיתות ונזכרה שעדיין

ההורים הבינו את המצב ,התעשתו ,עלו
על מונית ונסעו לכיוון מרכז הקהילה
היהודית בבוסטון .הם הגיעו לבית
הכנסת המקומי .האבא נכנס לבית
הכנסת ,והחל לגשת אחד אחד ולבקש
עזרה להצלת בנו...
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בעיירתנו השכנה 'נשר' החלה לפעום יהדות,
כולל 'זכרון ברוך' בראשות הרב שלמה ארלנגר
שליט"א אשר הביא לעיר מושגים אשר טרם
נשמעו בה ימים רבים ,כולל אברכים אשר
פניהם איש אל אחיו ,לקרבם ליהדות ולהאיר
את חשכת החומריות המשתוללת ברחובות,
פועל בעיר מזה כ 4-שנים.
כעת הם זועקים את זעקתה של האמא,
האם כסף יבדיל בין דם לדם ,עוד אברך פי'
עוד פעילות ,ועוד פעילות זה עוד יהודים
מתקרבים ליהדות ,אך פעילות עולה כסף...
זכרו את זעקתה של האמא ותרמו בעין יפה,
יום שני  12:00לפנה"צ – יום רביעי 00:00
בלילה.

