
  

  

  

  

  

  

  

בספר שמות ראינו את האומה בספר שמות ראינו את האומה בספר שמות ראינו את האומה בספר שמות ראינו את האומה , , , , מידותיה�מידותיה�מידותיה�מידותיה�למדנו על למדנו על למדנו על למדנו על בספר בראשית ראינו את האבות ובספר בראשית ראינו את האבות ובספר בראשית ראינו את האבות ובספר בראשית ראינו את האבות ו. . . . אאאא        
ספר שמתאר ספר שמתאר ספר שמתאר ספר שמתאר , , , , כעת אנו מתחילי� בספר חדשכעת אנו מתחילי� בספר חדשכעת אנו מתחילי� בספר חדשכעת אנו מתחילי� בספר חדש. . . . ובספר ויקרא נחשפנו לקדושה ולעבודת הכהני�ובספר ויקרא נחשפנו לקדושה ולעבודת הכהני�ובספר ויקרא נחשפנו לקדושה ולעבודת הכהני�ובספר ויקרא נחשפנו לקדושה ולעבודת הכהני�, , , , בהוולדהבהוולדהבהוולדהבהוולדה

        ????למסע הזהלמסע הזהלמסע הזהלמסע הזה, , , , """"דר�דר�דר�דר�""""מדוע חשוב להקדיש חומש של� למדוע חשוב להקדיש חומש של� למדוע חשוב להקדיש חומש של� למדוע חשוב להקדיש חומש של� ל. . . . מסעמסעמסעמסע

מדינת ישראל היא , הנישואי� ה� מסע, החיי� ה� מסע .מילת הסוד היא מסע. התשובה בגו� השאלה
  . יש קשיי�, יש עליות וירידות, כל הזמ� אנו נמצאי� בדר�. וכ� על זאת הדר�, מסע

וביו� "נאמר אחרי חטא העגל , למשל. אלא לדורות, תיאור הדר� המופיע בספר במדבר נכו� לא רק לשעתו
כפי  וכ� חטא המרגלי� הוא חטא כללי. רטוב מחטא העגלוה פיזר בכל דור ק"הקב   כלומר , "ופקדתי  פקדי 

זהו הדור היסודי שכולל בתוכו את , איננו דור שהיה ואיננו, דור המדבר א� כ�". קול התור"שנאמר בספר 
  . לכ� א� אותו דור הוא נצחי, והתורה היא נצחית, ומה שארע לאותו דור הוא גופא תורה. כל הדורות

  

        ????כה רבכה רבכה רבכה רב    בפירוטבפירוטבפירוטבפירוטהע� הע� הע� הע� מדוע יש למנות שוב את מדוע יש למנות שוב את מדוע יש למנות שוב את מדוע יש למנות שוב את . . . . בפרשה יש שוב מני� של ע� ישראלבפרשה יש שוב מני� של ע� ישראלבפרשה יש שוב מני� של ע� ישראלבפרשה יש שוב מני� של ע� ישראל. . . . בבבב        

איזה : שאלו פע� מחנ�. ה"י הקב"הדבר נובע מחיבת� של ע� ישראל ע  י אומר בפתיחת הפרשה "כפי שרש
כאשר . הוא כל עולמי כעת, עכשיואיתו שאני אותו ילד    אמר המחנ� ? ילד אתה אוהב יותר מכל הילדי�

  . אוהבי� להתעסק בו ולהקדיש בו את זמננו ומחשבותינו, יש חיבוב של דבר

, כל אחד ואחד מאיתנו" סופר"ה "באה התורה ללמדנו שהקב". לא סופרי� אות�: "יו�שכיח כיש ג� ביטוי 
  .ומחשיב כל אחד ואחד מאיתנו לעול� ומלואו

  

, , , , מצד אחד אנו מוצאי� מניה של הע� בפרשה זו כמו ג� בספר שמותמצד אחד אנו מוצאי� מניה של הע� בפרשה זו כמו ג� בספר שמותמצד אחד אנו מוצאי� מניה של הע� בפרשה זו כמו ג� בספר שמותמצד אחד אנו מוצאי� מניה של הע� בפרשה זו כמו ג� בספר שמות            בהקשר זה של הספירה בהקשר זה של הספירה בהקשר זה של הספירה בהקשר זה של הספירה . . . . גגגג        
). ). ). ). כ� היה אצל דודכ� היה אצל דודכ� היה אצל דודכ� היה אצל דוד((((שספירה של הע� היא חטא שספירה של הע� היא חטא שספירה של הע� היא חטא שספירה של הע� היא חטא וווו, , , , ל ספירהל ספירהל ספירהל ספירהומצד שני אנו מכירי� שיש עי� הרע בפעולה שומצד שני אנו מכירי� שיש עי� הרע בפעולה שומצד שני אנו מכירי� שיש עי� הרע בפעולה שומצד שני אנו מכירי� שיש עי� הרע בפעולה ש

        ????אי� אפשר ליישב את הקושיאי� אפשר ליישב את הקושיאי� אפשר ליישב את הקושיאי� אפשר ליישב את הקושי

כשנצרכי� , לכ�. הוא עול� ומלואו, הוא אישיות בפני עצמה, יהודי הוא לא מספרשכ� , מניה ישירה אסורה
  ). כמו במחצית השקל למשל(אלא בעזרת חפצי� , לא מוני� אות� ישירות  י "לספור את עמ

  

נחלה והוא נספר באופ� נפרד מיתר נחלה והוא נספר באופ� נפרד מיתר נחלה והוא נספר באופ� נפרד מיתר נחלה והוא נספר באופ� נפרד מיתר לו לו לו לו מצד אחד אי� מצד אחד אי� מצד אחד אי� מצד אחד אי�     ::::נראה כמעמד ביניי�נראה כמעמד ביניי�נראה כמעמד ביניי�נראה כמעמד ביניי�דו של שבט לוי דו של שבט לוי דו של שבט לוי דו של שבט לוי מעממעממעממעמ. . . . דדדד        
בשירה ולא בשירה ולא בשירה ולא בשירה ולא , , , , אלא עבודתו היא בנשיאת כלי המשכ�אלא עבודתו היא בנשיאת כלי המשכ�אלא עבודתו היא בנשיאת כלי המשכ�אלא עבודתו היא בנשיאת כלי המשכ�            ומצד שני מעמדו אינו כשל הכהני� ומצד שני מעמדו אינו כשל הכהני� ומצד שני מעמדו אינו כשל הכהני� ומצד שני מעמדו אינו כשל הכהני� , , , , ע� ישראלע� ישראלע� ישראלע� ישראל

        ....ולא בתו� הקודש פנימהולא בתו� הקודש פנימהולא בתו� הקודש פנימהולא בתו� הקודש פנימה, , , , נראה כאילו עבודתו היא מסביב לקודשנראה כאילו עבודתו היא מסביב לקודשנראה כאילו עבודתו היא מסביב לקודשנראה כאילו עבודתו היא מסביב לקודש. . . . בעבודת המשכ� המרכזיתבעבודת המשכ� המרכזיתבעבודת המשכ� המרכזיתבעבודת המשכ� המרכזית

יורו משפטי� ליעקב ", תפקיד� הראשי הוא תפקיד של מחנכי�, ראשית. עבודת הלויי� זוהי עבודת הקודש
  . וכדי להתפרנס ה� מקבלי� מעשרות, אי� לה� חלק ונחלה, ה� פזורי� באר$". ותורת� לישראל

ור הסיפידוע . בחזית הקודש, נשכח שתפקיד נשיאת הכלי� היה תפקיד ע� אחריות גדולה בל, שנית
שמטו "וכש, ש� נשאו את ארו� הקודש בעגלה, המתואר בספר שמואל ובספר דברי הימי� על פר$ עוזא

לא , בעבודה זו צרי� חרדת קודש גדולה. שלח עוזא ידו אל ארו� הקודש ומת    והארו� מט ליפול" הבקר
והוי , ידי חכמי�הוי מתחמ� באור� של תלמ: "ועל כ� נאמר בפרקי אבות .מדובר בסחיבה רגילה של חפצי�

 א"התשע, "נפגשים בפרשה"
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כפי שהתברר לנו כבר אצל נדב , צרי� למצוא את האיזו� הנכו� בקרבה אל הקודש". זהיר בגחלת� שלא תכוה
  .ואביהוא

  

מה מה מה מה . . . . מחנה משלו ומיקו� משלומחנה משלו ומיקו� משלומחנה משלו ומיקו� משלומחנה משלו ומיקו� משלו, , , , משלומשלומשלומשלו    לכל שבט יש דגללכל שבט יש דגללכל שבט יש דגללכל שבט יש דגל            בפרשה יש הדגשה של השבטיות בפרשה יש הדגשה של השבטיות בפרשה יש הדגשה של השבטיות בפרשה יש הדגשה של השבטיות . . . . הההה        
        ????מדוע שלא נהיה ע� אחד כללימדוע שלא נהיה ע� אחד כללימדוע שלא נהיה ע� אחד כללימדוע שלא נהיה ע� אחד כללי, , , , חלוקה לשבטי�חלוקה לשבטי�חלוקה לשבטי�חלוקה לשבטי�הההה    החשיבות שלהחשיבות שלהחשיבות שלהחשיבות של

מותר . חשיבות שונהותפקיד אחר , הישראלית מחולקת לשבטי� כיוו� שלכל שבט יש אופי אחר האומה
אנו מחפשי� אחדות , כלומר". ולא אחידות, אחדות" :ל האיחוד האירופאיבעני� זה ללמוד מסיסמתו שלנו 
מותר  ,האומה מורכבת מחלקי� שוני� ומגווני�, אבל אי� אחידות באומה ,אנו ע� אחדסו�   סו�, בע�

  . "כש� שפרצופיה� שוני� כ� דעותיה� שונות", וצרי� להיות שונה

זאת כדי , )לדברפרט לכהני� ולויי� אצל� יש השלכה הלכתית (ומה שמצוי כיו� שנשכחה לגמרי השבטיות 
  .שיסכ� את השרדות האומה לפירוד שעלולות לגרו�י ישתמר בגולה ולא תהיינה מחלוקות שבטיות "שעמ

אמנ� לכל עדה יש מנהגי� המיוחדי� לה והלכות . לשבטי� לא קשורה לחלוקה לעדו %תהחלוקה , אגב
לעשות חלוקה לבתי ספר ספרדיי� , למשל   אבל אי� לעשות מעני� העדו %ת אידיאל , הרלוונטיות לה

  . הדבר הזה פסול מיסודו. ולמפלגה ספרדית ואשכנזית, ואשכנזיי�

  

        ????לעתיד לבוא נחזור לחלוקה לשבטי�לעתיד לבוא נחזור לחלוקה לשבטי�לעתיד לבוא נחזור לחלוקה לשבטי�לעתיד לבוא נחזור לחלוקה לשבטי�. . . . וווו        

�ויהודה , אפרי� לא יקנא את יהודה: "א"כפי שנאמר בישעיה י. אלא לאחדות, א� הדבר לא יוביל לפירוד, כ
ונתתי אות� עליו את ע$ יהודה ... הנה אני לוקח את ע$ יוס�"וכ� נאמר ביחזקאל ". לא יצר את אפרי�
ו להדגיש כמה שיותר את כיו� עלינ, א� אנו עוד לא בשלי� לשלב זה". והיו אחד בידי, ועשית� לע$ אחד

  .צד האחדות בע� ישראל

  

נקח לדוגמא נקח לדוגמא נקח לדוגמא נקח לדוגמא . . . . שיש דברי� שאי� לה� קונצנזוסשיש דברי� שאי� לה� קונצנזוסשיש דברי� שאי� לה� קונצנזוסשיש דברי� שאי� לה� קונצנזוס, , , , בחברה הישראלית בפועל נראה שיש שבטיותבחברה הישראלית בפועל נראה שיש שבטיותבחברה הישראלית בפועל נראה שיש שבטיותבחברה הישראלית בפועל נראה שיש שבטיות. . . . זזזז        
            נראה שכל צד באומה מחדד צד אחר נראה שכל צד באומה מחדד צד אחר נראה שכל צד באומה מחדד צד אחר נראה שכל צד באומה מחדד צד אחר . . . . מהאומה חוגג וחלק לאמהאומה חוגג וחלק לאמהאומה חוגג וחלק לאמהאומה חוגג וחלק לא    אותו חלקאותו חלקאותו חלקאותו חלק            שחל השבועשחל השבועשחל השבועשחל השבוע    את יו� ירושלי�את יו� ירושלי�את יו� ירושלי�את יו� ירושלי�

        . . . . ''''יותר מוסרי וכויותר מוסרי וכויותר מוסרי וכויותר מוסרי וכוחלק חלק חלק חלק , , , , חלק יותר לאומניחלק יותר לאומניחלק יותר לאומניחלק יותר לאומני, , , , חלק יותר אוניברסליחלק יותר אוניברסליחלק יותר אוניברסליחלק יותר אוניברסלי

או בלשו� הרב קוק , עבודת האחדות. ותהלי� האחדות לוקח זמ�, חזרנו לאר$. צריכי� להתאזר בסבלנות
ש� , י במיוחד בצבא"אנו יכולי� למצוא אחדות נפלאה בעמ, ובכל זאת. לוקחת זמ�" עבודת השלו�"

צוא אחדות בחיי המשפחה ואפשר ג� למ. החיילי� מוסרי� את הנפש האחד על השני בחיי היו� יו�
  .חיובי התחלה של תהלי�לראות כ� שג� כא� נית� . היהודית

  

        ? ? ? ? עד כמה יו� ירושלי� הוא יו� חגעד כמה יו� ירושלי� הוא יו� חגעד כמה יו� ירושלי� הוא יו� חגעד כמה יו� ירושלי� הוא יו� חג: : : : בענייני דיומאבענייני דיומאבענייני דיומאבענייני דיומא. . . . חחחח        

עיר   ירושלי� הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו : "הרב צבי יהודה היה חוזר על הגמרא בירושלמי בחגיגה
תלמיד חכ� שיש לו בעיה באופ� רגיל לאכול מע� האר$  זהו" חבר". "שהיא עושה כל ישראל לחברי�

כול� בדרגת , כל ישראל חברי�   אבל כשבאי� לירושלי� ). 'וכו מחשש שלא הפריש תרומות ומעשרות(
  . מחוברי� זה לזהתלמידי חכמי� ה

וכול� מוזמני� לבוא לכותל ולראות זאת , קדושת ירושלי� מרוממת את כל האומה ומביאה אותה לאחדות
  . בעיניה�

  

�  

  

  שבת שלום ומבורך


