
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 להאיר את המצוות

 נאמר בפרשה:  

ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר:  ַוי   רַדבֵּ יו  לאֶ   ַדבֵּ לָּ תָּ אֵּ ָאַמר  ָך ֶאת ַהנֵֹּרת  ,ַאֲהֹרן ו  ַהֲעֹלת  ,  ב 

ַעת ַהנֵּרֹות ה יִָּאירּו ִשב  נֹורָּ י ַהמ  נֵּ  . ֶאל מּול פ 

  'וכי  )שבת כב:(  מצוות העלאת הנרות במקדש יש תוכן עמוק. כבר אמרו חכמיםל

 מאיר לכל העולםההקב"ה לא צריך את האור שלנו, הוא  הרי ,  'לאורה הוא צריך

תפקיד  את התפקיד המיוחד של עם ישראל,    מבטאתההארה הזו  אלא שלו.  כו

ה'להאיר את החשיכה.    –   שמתבטא על ידי אהרון הכהן  וָּ ה אֹור  , נֵּר ִמצ  תֹורָּ )משלי    'ו 

להאיר  ישראל הוא  של    ועניינם. המצווה היא נר, התורה מאירה את העולם,  ו, כג(

ידי    וק והגדול שלהעמהאת המציאות באור ה'. לתת למציאות את התוכן   על 

 המצוות.התורה ו

ִשים  'את המצוות לעשות יכול . אדם צריך להאיר גם את המצוות עצמן ַות ֲאנָּ ִמצ 

ה דָּ ֻלמָּ באדם יש כפי שנעשות כגוף בלא נשמה. שלו המצוות אז , ו)ישעיה כט, יג(' מ 

 הדרך אשר הוליכך ה'

 בהעלותך ב זלמן ברוך מלמד לפרשתשיחת הר

יראת ה' ◆ מדרגות ביראת ה' ◆ מתוך  –להאיר את המצוות ◆ ראשית חכמה  

גאון ◆ הצמיחה מתוך משברים ◆ התאוו לתאווה  -בני ישראל ◆ אחרי שבר 

 ◆ אחרית כראשית
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  הגוף המצוו   , כך גם במצוות. הנשמההיא כמובן  גוף ונשמה, ועיקרו של האדם  

, התוכן  שמלווה אותה  והיא הכוונה  למצווה,   גם נשמהיש  , אך  הוא הפעולה עצמה

פירושו של דבר למלא את המעשים הפנימי שלה. להאיר את המצוות,  והרוחני  

של    השלכאורה כל עניינם הוא הבע  ,אפילו מצוות שבדבורבתוכן רוחני, בכוונה.  

 תכוון.  בלי להשבדיבור   קיים מצווהלול לעשאדם אנחנו יודעים  , מסויים תוכן

עניינו של מעמד הר סיני היה    .בהמשך של ימי חג השבועותכעת  אנחנו נמצאים  

  ,של מעמד הר סיניהאמונה הגדולה  ולבבות בית ישראל את היראה  בלהשריש  

כולם הימים  סיני  .בכל  הר  במעמד  היו  ישראל  נשמות  הרושם  ו  כל  קיבלו את 

שהטביע בעם    ,זה מעמד מיוחד  .שראליה לתורנת המעמד נתיהגדול והעצום של  

לחיות  מתוך המעמד הזה אנחנו צריכים  יראה גדולה ועצומה.  לדורותיו    ישראל

ִמיד'בבחינת    להיותאת מציאות ה',   ִדי תָּ ֶנג  אנו מצווים  .  )תהלים טז ח('  ִשִּויִתי ה' ל 

א  יה  יםמבט שבו כל מציאות שפוגשמבט של אמונה,  מתוך  לראות את העולם  

השמיים מגלים את שריבונו של עולם מתלבש בו.    לבושמין  גילוי ה'.    של  פעהוה

כולן   הבריות  כל  האנשים,  האדמה,  והכוכבים,  הירח  השמש,  הארץ,  ה',  כבוד 

 ל.  ומגלות את כבוד ה', את ריבונו של עולם בורא הכ

ראת ה'.  רק על ידי התבוננות מתמדת בי  -   באופן ממשיאת הדבר הזה  איך חיים  

הר  יִ   ןהֵּ ' מָּ כ  י ִהיא חָּ . לא מספיקה התבוננות פעם אחת, אפילו )איוב כח, כח('  ַאת ֲאֹדנָּ

ומתמלא   היראה  של  עניינה  על  לומד  האדם  שבו  ארוך  זמן  במשך  תהיה  היא 

ביראה. העיסוק ביראת ה' צריך להיות בתדירות, כמו שמבאר הרב ב'מוסר אביך'. 

ו ה' נקראת לבדה חכמה,  יראת   ,ות חכמהנקראלא    עולםבת שכל החכמולמה 

אם אדם יודע את התוצאה המדעית של המדע הזה    כל החכמות שבעולםבמפני ש

זה מספיק. אם היה אפשר לעשות את התוצאה במחשב, לא היה באמת צורך    -

לכן אדם שהגיע אל התוצאה יוכל לקדם את כולם אליה,  לדעת את כל המהלך.  

, לא  ואהבתו  ביראת ה',  מונהא בל  אבעבר.    גם בלי שהן עברו את הדרך שהוא

ַבדוֹ 'מספיקה המסקנה ש ין עֹוד ִמל  בשמים ובארץ. המילים האלו    )דברים ד, לה('  אֵּ

 .ויסודית אחרי מחשבה עמוקה הן באות אלא אם כן  ,לא אומרות לנו דבר
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ַבדוֹ 'פירוש  המה   ין עֹוד ִמל  שהוא נמצא בכל מקום, שכל דבר שנעשה בעולם    - 'אֵּ

חושבים על  ך  וכ.  וה מעל גבוה, מעל שמי השמיםא גבשהו  ,תוחהוא תחת השג

כל זה הופעה וגילוי של ריבונו  מתבוננים בכך שכל הבריאה, ועל  כל המציאות ו

יותר מתפרטת ומתרחבת  .של עולם יותר  התחושות בלב  כך    ,ככל שהמחשבה 

הוא לא יוכל לקצר את    אדם באמת מרגיש שאין עוד מלבדו.עד שה  ,מתעמקות

 מישהו אחר.שהסיק קנה מסה  דיי עלהדרך 

 יראת ה'  –ראשית חכמה 

   :התורה אומרת לנו

ַעל   ו  ִמַמַעל  ַמִים  ַבשָּ ֱאֹלִהים  הָּ הּוא  ה'  ִכי  ֶבָך  בָּ ל  ֶאל  ֹבתָּ  ַוֲהשֵּ ַהּיֹום  תָּ  ַדע  יָּ ו 

ין עֹוד ַחת אֵּ ָאֶרץ ִמתָּ  . )שם, לט( הָּ

נה של  בחי. ההשהרגאת הגם זה כולל  לדעתאלא  ,הבנהובחכמה להבין בלא רק 

בתורה  דעת  הביטוי    .של אהבה ויראה  רגש עם    הבנה  ' היא בחינה כפולה: דעת'

ה  'קשר,  אך גם במשמעות של  ידיעה,  מופיע במשמעות של   יַָּדע ֶאת ַחּוָּ ם  ָאדָּ הָּ ו 

תוֹ  שמחברת, שמקשרת, שיוצרת תחושות של  היא הבנה  . ידיעה  )בראשית ד, א('  ִאש 

ך לחדש  יאדם צרולה מאוד ממנו. ויראה גדשל עולם מאוד לריבונו   ולה דאהבה ג

הוא  כך במחשבות הללו,  וככל שהאדם שקוע יותראת ההתבוננות הזו,  בכל יום

להתעורר  וי מחדש  כל  קצר  אליהן  בזמן  עמכיוון  ,  יותרלמחרת  בזה  שהוא  סק 

 ובהתמדה. בהרחבה

 רמר על כך שהחסידות מרבהמתה  ',נפש החייםידוע שר' חיים מוואלוז'ין, בספר '

  ביקורת טען בהוא    .םימעשי פרטים הבולא מספיק    , להתעסק ביראה ואהבהמדי  

את היחס הראוי בין העיסוק בתורה ובין העיסוק ביראת  ש,  על שיטת החסידות

יָּה ֱאמּוַנת 'הפסוק  דורשת את  ש  הגמרא במסכת שבתה' צריך ללמוד מדברי   הָּ ו 

שּועֹ   ,ִעֶתיָך ַעתחָּ   ת ֹחֶסן י  דָּ ַמת וָּ ַאת ה  ,כ  רוֹ ' ִהיא אוֹ ִיר  ולומדת ממנו  ,  )ישעיה לג, ו(  ' צָּ

הפסוק הזה    שלו משתמרת.התורה  אז    –של האדם  אם יראת ה' היא אוצרו  ש

התורה. הגמרא נותנת  את  אוצר שמשמר  היא ה  הארהי רומז לשישה סדרי משנה, ו

  . חיטיםשל    םלשבתוך כור   חומטין  רב קב של פסולתילא עשמוכר  ל  ,דוגמאלזה  
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משמר  מה שזה  -  החומטיןכי החיטים צריכות את  במכירהעיה יש בזה כבמקרה 

ה'    ךכ  ן.תוא שיראת  החיים  נפש  אומר  התורה.  את  מה  משמרת  הוא  העיקר 

ואי אפשר    כעין אמצעי של שמירהרק  תוך האוצר, האוצר הוא    לאסים  ישמכנ

ראת שמים  וי ,עיקרת  יוההתורה צריכה ללכן    .לעסוק כל הזמן רק בבניין האוצר

  עוסקת כבר בכמויות: שהביאה הגמרא    . הדוגמא השניהלה  גרת או הבסיסזו המס

ל  של פסולת  קב יש שלושים סאה,    .כור של חיטיםביחס  יש  כל  בובכור  סאה 

,  של חיטים  חומטין בכורשל  ב קב  במספיק לעראם  זאת אומרת ש   . שישה קבים

י  פלאדם צריך לעסוק ביראה  ש,  החיים  שאומר נפאחד למאה שמונים.  היחס הוא  

 ביראת שמיים. של עיסוק דקה   - שמונים דקותוכל מאה היחס הזה: ב

עסוק  י  -בתחילת היום    אומר נפש החיים, לפני שהאדם מתחיל לעסוק בתורה  ,כןל

גדולה שמיים  שלו,    ביראת  הלב  את  יהלהט  הומתוך  שתבעיר  לזה  עסוק  בוא 

בריבונו    היראה והדבקות  ,ההתלהבותו  גה ממנפכל שלוש שעות, לפני שו  .בתורה

עו הלימוד  של  כדי  תוך  ו   –לם  ההתלהבות  יעורר  ישוב  ובאת  אז  יראת שמים, 

יוצא שבמשך היום הוא לומד חמש עשרה שעות  ר ללמוד עוד שלוש שעות.  ויחז

יכול  כמובן,  כל היום מלא ביראת ה'.  וכך    ,קדיש ליראת ה'מתורה, וחמש דקות  

כדי להתעורר    צופותש בתחילת היום חמש דקות רידקף לה יאדם יעדלהיות ש

בהמשך היום  את היראה  , ויחזק  ארוך  זמןלמשך  ישמר  יותר שתחזקה  ליראת ה'  

 . יותרעל ידי זמנים קצרים 

רוב האנשים  יעשה כך,    -  לעשות כך  'נפש החייםבעל 'מי שיש לו את הכישרון של  

ד  ומישלו היא שלית  העקרונ  שה ירבכל אופן הדכנראה צריכים דרך מעט שונה.  

כל הזמן,    חדש אותההאדם מוכרח ל  .מתוך יראה שאף פעם לא תדעךהיה  התורה י 

 ביראה. רק לא לעסוק ומצד שני 

היא  החסידות   הזו,  בדרך  בדיוק  הלכה  והאהבהלא  היראה  יותר את  .  הדגישה 

א  וה  אה העיסוק בעבודת הירבין הלימוד ובין שזה היחס  לדעת גדולי החסידות ה

צריך  אדם  .נה ביחס לגוף המצוותאוד קטנשמה מעם או  ,נשמהוף בלי כמעט כג

וככל שאדם עולה במעלות   את יראת השמיים.את האמונה,    לחיות  ,לעסוק ביראה

אִשית ',  הראשית של החכמהשתהיה  הוא חייב שהיראה שלו תתגבר,  כך  התורה,   רֵּ
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ַאת ה'  ה ִיר  מָּ כ  יראה  גם  חכמה צריכים  כשעולים במעלות ה ן  כלו,  א, י()תהלים קי'  חָּ

ָך  כך אנחנו חיים את האמונה, מאירים את המצוות. '  .יותר  ועמוקה  גדולה ַהֲעֹלת  ב 

ַעת ַהנֵּרֹות,  ֶאת ַהנֵֹּרת ה יִָּאירּו ִשב  נֹורָּ י ַהמ  נֵּ ההארה צריכה להיות מכוונת  ,  'ֶאל מּול פ 

הפנימי של המה  לאפנימיות,  ה  לא גוף    לקשר אתהמנורה.    פני  אלצווה,  תוכן 

 . להש ותהפנימיעם   מצווהה

 מדרגות ביראת ה'

מפני עונש, וזו היראה הנמוכה ביותר,  . יש יראה  שונות  יש מדרגותביראת ה'  

יראה.  היא  רואה אותו  שדם  א  אבל  ש  , את מעשיוויודע שהקב"ה   כל  ל עויודע 

 וביםמעשים טק פיסמשה לא עו מי ששיודע המעשים הלא טובים יש עונש, וגם 

תוצאות  לזה  מהעונש  -  יש  מפחד  ה'א  וה ו  ,הוא  של  רצונו  את  בצורה    מקיים 

האדם עושה  כי  יראה מאוד נמוכה,    ו לכאורה ז  מושלמת ומדויקת ככל שהוא יכול.

המצוות   עונש.  מתוך  את  לקבל  שמיים.פחד  לא לשם  בזה, אם    זה  מתבוננים 

שיש ריבונו של    שהוא מאמין  את אומרתז  .םמפחד מריבונו של עולהזה  אדם  ה

נמוך, אבל זו מדרגה  באופן הוא חי אותה אמנם . הזו הוא חי את האמונהו עולם

, גם  מתבייש לעשות עבירה כשרואים אותו  כמעט כל אדםמאוד חזקה של חיות.  

מפני רק  אותו,  שיענישו  מפחד  לא  הוא  בפני  ש  אם  עבירות  לעשות  נעים  לא 

אם אדם יחוש את העובדה    .וד שיראו אותחאין לאדם פ  -בצנעה  אבל  אחרים.  

זו    –   אף פעם מצב שלא רואים אותו ואין    ,א רואים אותומתחבהוא  כש שגם  הזו,  

  .אמונה

  בן אדם אחד רואה אותו שלדמות לעצמו  תמיד  שאדם צריך    ,הנעם אלימלך אומר

גם בלי  יכול לראות דברים  אדם    שעל ידם  . היום יש כל מיני אמצעיםבכל מעשיו

תמיד יחוש  אם אדם  וכדומה.  ם עין אלקטרונית שרואה,  שיל  .בעצמושם    להיות

יעשה דברים של איסור.ה   –   את התחושה הזו  זו המדרגה הנמוכה של    וא לא 

 היא בהחלט מדרגה משמעותית. ויראת ה', 

  לעלות מהמדרגה הזו למדרגה יותר גבוהה. לירא מהחטא עצמואנחנו שואפים  

איך אפשר    .על הצד של העונש  רקסתכל  להא  לו  ,את האדם פגום  כי החטא עושה
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  אלא מהחטא   שהוא ירא חטא, לא ירא מהעונש אדם  זהו    -  בנפש  כזהלעשות כתם  

זו כבר מדרגה גבוהה  עצמו לא רוצה לעשות  פשוט  שאדם    של יראת ה'יותר  . 

יה  יה   שלא  :לעצמוהיא    הדאגועדיין, ה  .מפני שהם לא טובים  דברים לא טובים

 ן. בו חיסרו לא יהיהו פגום

ירא מריבונו ש  דרגהיש מ יותר גבוהה. שהאדם  נגד של עולם,  עוד  לא לעשות 

לא שייך    .הומרגיש ביטול כלפי  ,קיתומפני שהוא מכיר את הגדולה האל  ,רצונו

ה',  הוא  ש של  רצונו  נגד  שהוא  בופא  והיעשה משהו  המתגלה גע  ה'  באור  כך 

הגדולה אלא מפני ש  ,גום פיהיה    עצמו  שהוא  לא מפניכאן היראה היא    בעולם.

זו    .נגד רצונו של ריבונו של עולםמעשה  אדם עושה  ר  שאית מתמעטת כהאלק

קית,  ויראה מתוך התבוננות בגדולה האל  '.יראת שמיים'נה,  והיראה היותר עלי 

קית תהיה מושלמת,  ורצון שהגדולה האל  .גודל הזהה   לאומתוך רצון להיות שייך  

לא האדם  עבירותי  ולכן  המצו י  הואו  עשה  מתוך מגמה ,  בשלמות  תוקיים את 

 התגלות בכל המציאות. שהגדולה האלקית תוכל ל

אּו' ִתי ֶתֱחטָּ ִבל  נֵּיֶכם ל  ָאתֹו ַעל פ  ֶיה ִיר  ָאה '.  )שמות כ, יז('  ּוַבֲעבּור ִתה  ִיר  דּון ל  מ  ֲאֶשר ִיל 

ה מָּ ֲאדָּ ם ַחִּיים ַעל הָּ ל ַהּיִָּמים ֲאֶשר הֵּ יש מן    .זה מעמד הר סיני  -   ( רים ד, ידב)'  ֹאִתי כָּ

והכוונה בזכירה זו היא    ,סיני  ת מעמד הרבכל יום אלזכור  גו  ינהההמקובלים ש 

הרושם שבני  היה שם,  ש להתבונן במה  ולזכור את הגודל של המעמד הזה, לחזור  

חיות. כאילו מעמד הר סיני נמשך  השם, ואת הרושם הזה לדמיין ול קבלו  ישראל 

היא  אפילו  ,פעם אחת התבוננותמספיקה  רתי, לאמכפי שא ו.  נו, בתוכעד עכשיו

  בכל יום ויום, להעמיק את יראת ה' לעבוד על הדבר הזה  ריכים  אלא צ  ארוכה,

 לימוד התורה מתוך יראה ואהבה.  לגשת ללעשות את המצוות וכך . וואהבתו

 מתוך בני ישראל 

בפרשה  הבא  ישראל  החלק  בני  מתוך  הלויים  לקיחת  לעבודה    םדוחויי  ,הוא 

ַאֲהרֹ '  :וייםודת הליוחדת, עבמ ִוִּים ל  ה ֶאת ַהל  ַתתָּ נָּ יוו  נָּ בָּ ה לֹו   ,ן ּול  מָּ תּוִנם הֵּ תּוִנם נ  נ 

ל אֵּ רָּ ִיש  י  נֵּ ב  ת  אֵּ ג, ט('  מֵּ ')במדבר  ל,  אֵּ רָּ ִיש  י  נֵּ ב  ִלי ִמתֹוְך  ה  מָּ ֻתִנים הֵּ נ  ֻתִנים  .  )ח, טז('  נ 

  רידים את מפשו של דבר הוא שלא  פירו  'נתונים מתוך בני ישראל'הביטוי הזה,  
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מיוחד  להיות  ם מישראל,  הלויי וישושבט    מדרגהאותה  ראל נשארים במעולה, 

  .את עניינם של ישראלבצורה יותר משמעותית ם מבטאים  לוייהאלא    , שהיו בה

ישראלנתונים  הם   בני  עבודתם  מתוך  היא  שלהם  העבודה  הם ישראל,  של  . 

שליחים    -'  חי דידןשלו'הכהנים הם  גם  ל.  כלהת עבודת  מבטאים אלנו שהנציגים ש

או הלוויה היא שירות כלל  עבודת הכהונה    .ס אלינושלנו. מה שהם עושים מיוח 

ל' ישראלי, אֵּ רָּ י ִיש  נֵּ ת ב  אֵּ  . ' מֵּ

בתור  עושה  הוא    , עושה  הוא. מה ששליח  הוא  כל אדם מישראל  ,במידה מסויימת

 .של עולם ל ריבונוקיום רצונו שבתור שליח לחלק מעם ישראל, 

ֻתִנים'מבאר את הכפילות הזו,    ק מברדיטשבר' לוי יצח ה ִלי  נ  מָּ ֻתִנים הֵּ  , לפי משל'נ 

יש    , אזארגז עם אבנים טובות ומרגליותלמלך קטן,  חשובה  מתנה  לאדם שמביא  

עצם אבל גם    ,שהמלך מתעשרעצמה,  מתנה  ה  לערך ש  .כפולערך  שלו  ה  מתנל

שהוא לך אדיר, כשמביאים מתנה למומת זאת, לע .לת ערךהיא בע למלךהנתינה 

וז   עד כדי כך   עשיר מאוד אבנים   מביאים לו ו,  בכלל  הב לא נחשב אצלו שכסף 

יחס. הכבוד  ה  ה ז חשוב  מה ש חשוב,  לא  בכלל  הערך של המתנה הוא  אז    –   טובות

ך שהמלך הוא מלהביטוי לזה    ,שהוא רוחש למלך, האמון, הבעת הטובהההערצה  ו

ב א  ושהטוב,   כלומרכראוי  כולםמטפל  הנ  ,.  הגדול,  עצם  הדבר  היא  לא  ותינה 

נתן.   שהוא  שלנו,  ההחפץ  בפסוק  ִלי'כפילות  ה  מָּ הֵּ ֻתִנים  נ  ֻתִנים  ללמד    ,'נ  באה 

 היא עצמה המתנה. א והכלפי הקדוש ברוך  שהנתינה 

הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה 'מה שאומרת המשנה,  גם  מובן  כך  

נו של עולם לא צריך את המצוות.  ריבוהרי  .  )אבות ב, א(  'ותדע מתן שכרם של מצויו

לקיים את שלך  מביע בזה את הרצון  שאתה  העיקר הוא  מצוות,    כשאתה מקיים

בין מצווה קלה למצווה חמורהלכן  רצונו.   הנפקא מינא  הן    -  מה  כל המצוות 

לא זקוק לשום דבר.   קטן שווה, הואה גדול ושל הקב"ה המבחינתו    .אותה הבעה

ווה  שכר מצ'ואותו דבר.  את    המביעמצווה  כל  ולכן  זה העיקר,  תה מביע קישור,  א

עניינה של המצווה, לעשות  עצמו  זה    ,. כשאתה עושה מצווה)שם ד, ב(  'מצווה  –

עשיית המצוות  עצם  .  'אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות 'את ציווי ה'. על כן  

ֻתִנים'מצווה.  א עניינה העיקרי של ההי   , הנתינה הזו  באופן כללי, ֻתִנים נ  עצם ,  'נ 
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הנכונות של עם ישראל ו   ,יות בעבודת ה'הנכונות הזו לה  ,ההתמסרות של הלווים

, שעצם הרצון  נזכור תמיד  זהו העיקר. –  שיהיו עובדי ה'לכך  למסור את הלויים  

  בחינההיש את  ומצווה ובכל מצווה   , עיקרה של המצווה  לקיים את המצווה הוא

 הזו. 

וכשקרא   .הם לא נכשלו  .בחטא העגל  בניסיון  ורים אחרי שהם עמדהלויים נבח

יִמי  'משה   לָּ איש '  .נלחמו בעובדי העגלכל בני לוי ו  ואליבאו    )שמות לב, כו('  ַלה' אֵּ

ו ה  ',באחיובבנו  להעלות  ליתה הסיבה  יוזו  רוצה  שהקב"ה  פעם  בכל  בחירתם. 

לה וע  -  מבחןמי שעובר את השה מבחן.  במדרגה אדם יחיד או ציבור, הוא עו

 ,. אברהםלכך  שונותמברך אותו. המדרש מביא דוגמאות  נו של עולם  ריבובדרגה, ו

אי אפשר להעלות את    בניסיון.  הדימתוך עמ  כולם נבחרו  -  הלווים  ,יעקב  ,יצחק

 הזו. למדרגה יותר עליונה בלי שהוא ייבחן ויוכיח שהוא ראוי למדרגה  האדם

 ון גא  - אחרי שבר  

כל הפרשות הבאשלנו  ות  התבוננצומחת המכאן   ישראל בספר במדבר   ות על   .

לדרך,   נליוצאים  ו ורא  מדבר  פיזיים  שבו סכנות  עומדים    .רוחנייםוקשיים,  הם 

להתנסות, והתפקיד של ההתנסות הזו הוא שהם יעמדו בניסיון, ויגיעו למדרגה 

שישראל מתמודדים אהגבוהה   קושי  כל  ישראל.  לארץ  יתו תפקידו  המתאימה 

 ו. אותנ לשכלל

ַאּוּו  ו  '  –מיד בתחילת הדרך   בֹו ִהת  ִקר  ֻסף ֲאֶשר ב  אַספ  ה הָּ העם  . משבר. פתאום  'ַתֲאוָּ

רוצים לאכול בשר. משבר גדול, מצער   הם לא מרוצים מאכילת המן,מתלוננים,  

ים והנפלאות, מאוד. לא עבר הרבה זמן מאז שיצאו ממצרים וראו את כל הנס

להם    יורדויום  יום  כל  בי ושמעו את דבר ה'. ו קיבלו תורה מסינהם    זמןמש לא ממ

יין לא בשלים למאכל המרומם ישראל עדבני  והנה משבר.    -   לא טבעי ונס גדול    מן,

  . יבינו את ערכו של המןמשבר, ודרכו הם  הם צריכים לעבור    והם מתלוננים.הזה,  

לכך   שיהמן נותן ביטוי ממו , כולו לםהעוואת  ,םתוריבונו של עולם זן ומפרנס א 

וא אלא הדרך הטבע שמסתיר את מעשי ה',  בא עובר  המן ל  .שה' זן את העולם
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אחד לא יודע אם ביום הבא ירד אף  על פי סדר הטבע  בכל יום ויום.  נס ש  ,גלוי

 מן.

התשובה    .מדוע לא ירד המן לישראל פעם אחת בשנהבמסכת יומא  שואלים  חז"ל  

עיניהם למרשישראל    כדי  -בגמרא היא   יראת  ום.  יישאו את  ויום  יום  כך בכל 

ישראל לא היו בשלים  ים הולכת ומתחזקת, האמונה הולכת ומתעצמת, והשמי

גם אם יש  מדרגה לדרגה, ובאמונה  צריך לעלות    .עדיין לשלמות כזו של אמונה

דווקא את הערך של המן, . מהשבר הזה עם ישראל לומד השבר הזה בונה -שבר 

רגישים מהם  זרא.  הם להזה נעשה ל הבשר  ו  ,בשרהעונש, כאשר הם קבלו  י  על יד

על ידי זה ישראל מתרוממים,    '.יה נכוןמה שרצינו לא היה צודק, לא הבעצמם '

 . שלא היו צריכים לחשוק בבשר הזה  מבינים מה רצו ומבינים

 הצמיחה מתוך משברים 

  :הקב"ה אומרו  ,לבדו  אומר שקשה לו לשאת את כל העםהוא    ברשגם למשה יש  

ה לִ ' פָּ נֵּי ֶאס  ִעים ִאיש ִמִזק  ל י ִשב  אֵּ רָּ שמאיר   יחידהמשה היה עד עכשיו . )יא, טז(' ִיש 

והנה   ישראל,  לעם  התורה  אור  אליו  את  חכמיםנוספים  תלמידי  שבעים   עוד 

הקודש.  רוח  עליהם  הקודש  ששורה  משה  רוח  אלא  מתמעטתאינה    של  היא , 

אמתפשטת   ישראל  גם  הזקנים.  חדשה  הנהגה מקבלים  ל  כתוצאה    רוחנית 

לה   .מהמשבר גרם  מרחיב  המשבר  המדרש  הגודל תעלות.  על  הדיבור  את 

זה  כל    ולתלמידי החכמים.  כבוד לזקניםהדיני  כן  ו  ,זקניםהשבעים  שיבות של  והח

 כתוצאה ממשבר. בא 

את   גה ינה, בתוך המשפחה המיוחדת והקדושה שממשבר יותר עדיןמגיע  אחר כך  

ַגם ש  לשם שמיים, הם אומרים,  ם אותושה. הם מבקריים ואהרון למ, בין מרהעם

ר   נּו ִדבֵּ ביקורת על    ה.משאיר אותה לבדווא פורש מאשתו  למה ה   אז,  )יב, ב(  ה' בָּ

  ם יכל ישראל סובלש  זה משבר נורא  - ת מפי היותר גדולים  רכשנאמ  משה רבינו, 

ר  אבל המשב  תר.ממנו. זה חוסר אמון בהנהגה של משה, פקפוק בנביא הגדול ביו

אומרת   . ולי כן לא היינו יודעים את זהלדעת את מדרגתו של משה, ללנו  הזה גרם  

זה שהוא זכה לדבר עם ה' פנים    פרסם אתמשה היה עניו, הוא לא  שתורה  לנו ה
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מעביר  רק  והוא    דרכו  הקב"ה מדבר  ,כלוםעצמו  הוא  הוא עבד ה',  משה    .אל פנים

אֹ 'מלאה,    , ענווה מוחלטת  את דבר ה'.  לישראל יו מ  נָּ ם ֲאֶשר ַעל    דעָּ ָאדָּ י ִמֹכל הָּ נֵּ פ 

ה מָּ ֲאדָּ כנראה הוא  ,  וק את המחשבות של משהבדי  . אנחנו לא יודעים להסביר'הָּ

מאחרים. זה התפקיד  יותר  הוא לא חשוב    ,דבר מיוחדשה  ו לא עהרגיש שהוא  

יש תפקידים אחרים.שלו,   ש   ולאחרים  היא  ה', לשמוע  האמת  זוכה לאור  הוא 

לא  וללא המשבר הזה  .  'ֲאַדֶבר בוֹ ֶפה ֶאל ֶפה  'חיים,    אלוקיםדברי    פנים אל פנים

לא היתה    -   שאלהבאה ה. אילולי היתה  של משה  ת המדרגה הזוודעים אהיינו י

 תשובה. 

וזה לא יפה,    ,פהצורה חצומקשים ב   ואאנשים שואלים  לפעמים  בלימוד,  גם  כך  

מתברר העניין  זה  ידי  על  מקשים    .אבל  לא  אם  הקלפעמים  צורה  בשיה  ואת 

ח  תה מוכר, א' לךמנדנדים'אם  קא  ו דובקש.    ו אותהדחיז  פה, אוחצצמתית ועו

ידי הקושיות. היתה   יותר טוב. הדברים מתבררים דווקא על  כאן  לתרץ תירוץ 

  היאוכל כך מנומסת,  נשאלה בצורה  לא  ששאלה על הנהגתו של משה, קושיה  

 הביאה לתשובה חדשה וברורה.  היא

 מדבר ב  ההליכה  ם במשךם שישראל עוברימשברית שכל האונוכל לר   ,כשנתבונן

ד בוניהם משברים שבסופו של  צרי  .םבר  לעבור הרלפעמים  עד כים  בה שנים 

גורם  ושהם מתבררים,   לכך  עד שמתקנים אותם, אבל בסופו של דבר התיקון 

משבר הוא גילוי של חולשה שהיתה  ה.  מדרגה יותר גדולהשעם ישראל מגיע ל

  א מבהילה כשפוגשים אותה , והינגלית  הזוה  משבר החולשה  כשמתפרץובפנים,  

המחלה כאשר  וכאבים,    מתחיליםרק כשלטפל בה.  ו  לנ אפשר  הגילוי הזה מאבל    -

. לפעמים הטיפול ארוך, בה  יודעים איך לטפלו  קיימתיודעים שהיא    -מתפרצת  

יודעים שישאבל סו בה.    ף סוף  וצריך לטפל  הרוחנייםהבעיה    ים דומ  משברים 

 חלק משלבי הריפוי.  א שלהם הו  הגילויופניות. לות הגמחל

 התאוו לתאווה 

ה', שישראל  'שפת אמת'הדורש  ת,  החסידו  על דרך ַאּוּו ַתֲאוָּ התאוו  הם    .)יא, ד('  ִהת 

מצד המדרגה   .תאוותעם  לעבוד את ה'  שהם יוכלו  כדי    ,שתהיה להם תאווהלכך  
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אוכלי .  'וכלי המןאלא לא  תורה  לא ניתנה'  ,הם היו מופשטים  -הרוחנית שלהם  

נותן לאדם ש  דור כזה, מין כמאוד רוחניהם אנשים רוחניים, שאוכלים אוכל  המן  

לא  במדבר  ישראל  הגמרא אומרת שבני    .את כל צרכיו, ואין בו שום דבר מיותר

להתפנות צריכים  וטהור,כי    ,היו  זך  כולו  פסולת.  ללא  איכותי  אוכל  היה    המן 

פתאום ושט מאוד.  נהיה מופבישראל  הגשמי    הצדלכן    .מרומם את האוכלים אותו

במצרים, כדי  להם  וה לבשר, כמו שהיה  להם תאושתהיה  לכך  ישראל התאוו  עם  

צריך לעבוד את ה' בכל הכוחות שיש  הם ידעו שלעבוד את ה' באכילה.  שיוכלו  

, ובשביל זה  בכל אבר ואיבר  ,יהישתבכוחות הנפש, גם באכילה ובלאדם, לא רק  

 וה.תאו צריך

עַ ' בֵּ ו  נּו י  שֵּ ה ַנפ  ין ֹכלתָּ ה אֵּ אין לנפש שלנו  ת אמת,  ממשיך ודורש השפ,  )פסוק ו('  שָּ

רוצים שתהיה לנו  אנחנו    בשלמות.  את ה'כך  אי אפשר לעבוד  אז  חושים ורגשות,  

ה מהבשר  אהנלמרות ה  כתוצאה מזה נוכל לאכול לשם שמיים.ו  ,תאווה לבשר

נו אוכל כזה ריבונו של עולם נותן לה יופי שאיז'נחשוב  ,  באכילה  נתכווןאנחנו  

ואף . זו מדרגה של חסידות,  מה יותר'דרגה שלבמ  את ה'נוכל לעבוד  כך  ו  ,טעים

לא צריך להכניס את  כי אדם  זה לא מצא חן בעיני ריבונו של עולם,    - על פי כן  

וכל להפנות אותן  אתה ת  תאוות  ך ל  יהיו שב שאם  ו חאתה אולי  עצמו לניסיון.  

אלשם   ש מאוד  יכול    ךשמיים,  דבר  הניסילהיות  של  ובסופו  קשה,  יהיה  לא ון 

להיות כול  תצליח  שמיים,כל  לשם  שלאלכן    ך  צריך תתנסה  מוטב  לא  אדם   .

 סיונות.ינללהכניס את עצמו 

 אחרית כראשית

בתקופה של  נמצאים גם כן ש, ואנחנו בפרשה שלנו  דיברנו על התמודדויות שיש

גאולתנו,   בדרך  שהיה מעיהליכה  מה  ללמוד  אז,    ן  לדעת  אנחנו מכך.  צריכים 

שעומדת   המטרה הגדולה והנכספת  שית, אלכרא  אחרית  ,הולכים בדרך גאולתנו

צריכים לדעת שכל ומשברים, יש קשיים,    נםהגאולה השלמה. בדרך יש  -  לפנינו

אם אנחנו ולא לשאוף להיכנס למשברים לכתחילה,  כמובן  משבר בונה. לא לפחד.  

יש צורך  ו, פנימית חולשהיזו א נהשיש לנו מגלהזה  – בקשייםובר תקלים במשנ
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, ולכן יש תופעות  מספיק עמוקהלא   ,שלמהעדיין לא  תהאמוני . המדרגהבתיקון

ערכה שלנו את    אם יש חולשה בהכרה  נו.חולשה שלשל ההן פועל יוצא  כאלו.  

יסה שלנו  תפבל, חולשה  סגולת ישרא  נו אתשלבהבנה  ארץ ישראל, חולשה  של  

נכונות פתאום ישנה    .שבר נוראזה מפורץ מ  -תפקידו של עם ישראל בעולם  על  

ושלום,  חלקי ארץ ישראל,ותר על  לו בפנים  קיים  את מה ש  תמבטא  יא וה  חס 

המצב ש, שנוכל לראות  אותו  בשביל שנוכל לתקןבא  הביטוי הזה    .בצורה חזקה

 . יהיה כךהיה וככה לתקן את החולשות האלה. ולהסתער וחמור, 

סותר על מנת  זה 'ד על מנת לתקן,  וענ  לוהמאבק שאנחנו נמצאים בו בימים הל

ואנחנו הולכים עם הארון שהולך    ,לא ניפול ברוחנו. יצאנו לדרךנו  '. אנח תלבנו

שנפגוש    ושיקאנחנו לא יראים מ  .תנונחנו אנשי אמונה וארון ה' הולך אלפנינו, א

ו בטבדרכנו,  הוחים  אנחנו  אל  ש'  בעזרת  השלמה,  המגמה  אל  היעד,  אל  נגיע 

  ,רה בימינובמה ,יםגיע אליה ברחמשואפים אליה, ומבקשים להנחנו  הגאולה שא

 אמן. 
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