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'וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד '

לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים 
  לאמר''

במדבר סיני באהל מועד באחד  ''וידבר ה' אל משה
מזכיר את המקום, אומר כשהכתוב  –לחדש השני'' 

כללי, ואחר כך ''באהל ציון  –תחילה: ''במדבר סיני'' 
המדוייק. לעומת זאת, כאשר מזכיר את הפרט  –מועד'' 

התאריך, נאמר תחילה הפרט ''באחד לחדש השני'', 
  ואחר כך הכלל ''בשנה השנית'', על שום מה? 

  
אמת גם במקום נאמר קודם הפרט ואחריו בשום שמ

הכלל, שכבר אמרו חז''ל: ''הנה מקום אתי'', מקומו של 
השם טפל לו, השם הוא מקומו של עולם ולא העולם 
מקומו, נמצא שאהל מועד הוא המקום הכללי של כל 
העולם, שהוא בעצם אינסופי, ומדבר סיני הוא הפרט 

  המצומצם והמוגבל.
  אור החיים

  
''מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל 

  [א', ג'] תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרן''
כתב הרמב''ן, ש''תפקדו אותם'' הוא מלשון זכירה 
ופקידה, להורות שלא יספרם, רק שיתנו כופר נפשם 
מחצית השקל, וכך יזכור מספר העם. ומדוע כאשר מנה 

אלף איש, דוד את ישראל בימיו נהרגו במגיפה שבעים 
הן הלא קשה להאמין על דוד המלך, שלא נזהר 

  במאמר הכתוב ''ולא יהיה בהם נגף בפקד אותם''. 
אלא, מיישב הרמב''ן, שכל הקצף עליו יצא ''בעבור 

ולא  שלא לצורך, כי לא היה יוצא למחלמהשמנאם 
עושה בהם דבר בעת ההיא, רק לשמח לבו שמלך על 

טא, מה חטאו עם רב''. נשאלת השאלה, אם דוד ח
  אותם אלפים מישראל שמתו במגיפה?

  
רבינו בחיי מבאר, מדוע אסור למנות הציבור כי אם 
לגוגלותם, כי עד עתה נמצא כל יחיד בתוך כלל הרבים, 
ולפיכך ניצול מדין שמים בזכות הכלל. אבל ברגע 
שמונים ופורטים את הכלל להרבה יחידים, אזי נידון כל 

  יחיד לבדו.
חכמה, שכשחלה את חליו האחרון  מסופר על המשך

נשאל מחכם גדול א', אם כדאי שיתפללו עליו בישיבות 
ובתי כנסיות ויאמרו תהילים לרפואתו. והשיב, שמוטב 
לא להתפלל במיוחד עבורו, כי על ידי זה יפרד מתוך 

הכלל, והתביעה עליו בשמים תהיה יותר גדולה, כאשר 
ראל. בדרך לפי מעשיו, שלא בתוך כלל יש ידונו אותו

אגב, כבר פירשו בכיוצא בזה, שלכן אומרים הנוסח 
  ''בתוך שאר חולי ישראל'' כשמתפללים על חולה.

לפי זה מובן, שכאשר דוד מנה את העם, נתפרדה 
החבילה של ''כלל ישראל'', והיה כל יחיד ויחיד נידון 
כבודד. כיון שכך, נתרבתה עליהם מידת הדין, וממילא 

  נידונו במגיפה.
  רבי יעקב יצחק רודרמן

  
  ''אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי''

בפרשתינו ראינו, שהתורה מצאה לנכון להאריך בפירוט 
סדר חנייתם של בני ישראל במדבר, וכל ענין הדגלים 
וסדר נסיעתם. וכך בעבודת הקמת המשכן ופירוקו, מי 
ישא מה, ומי קודם למי, כל צעד וכל פסיעה ממש על פי 

ללמד לדורות, כי כל ענייני תורה ועבודה  ה'. כל זה
  דורשים סדר.

והנה כאן בנשיאת הארון, מפורש בחז''ל שכל אחד היה 
רוצה לזכות בנשיאת הארון והיו דוחקים זה את זה, 
והארון היה מכלה בהם. כי מפאת גודל קדושתו, 
הפגיעה הקלה ביותר בכבודו, חמורה היא למאד. הרי 

ושה והברכה, דוקא היה לנו שהארון שהוא שיא הקד
פוגע ומכלה במעולים והבחירים שבישראל, במשפחת 
הקהתי שבשבט לוי. והכל, רק משום חוסר סדר 

  ומשמעת.
הנה כי כן למדים אנו, שאפילו הידחקות לשם קדושה, 
וגם התגודדות והתקוטטות כדי ''להתדבק אל הקודש'' 
פסולה היא, והיתה מכלה בהם. שכן בהעדר סדר נכון, 

  ייני הקדושה הנעלים ביותר יכולים להתהפך לחלוטין.ענ
והא ראייה, שאף משראו בראשונה שהארון מכלה 
בהם, הוסיפו להידחק כדי לזכות בעבודת הקודש, ורק 
משום שהכירו בחשיבות והזכות הגדולה שבכך. ועם כל 
זה היו באים לידי מריבה וזלזול. נמצא שהענין היותר 

די מסירת נפש עליו, נהפך נעלה וקדוש בעיניהם, עד כ
  על ידם לקלות ראש, בהעדר סדר ומשמעת.

  רבי אהרן קוטלר
  

  א לצבא צבא לעשות מלאכה באהל מועד''''כל ב
פשר שינוי  הלשון שאצל בני קהת נכתב ''מלאכה'', 

''מלאכה'', לעומת בני גרשון ומררי שלא נכתב הלשון 
ות מהוא משום שבני גרשון ומררי היו נושאין על גבי בה



העגלות והבקרים, ולא היה כאן רק ''מחמר'' בעת 
מלאכה, דגבי שבת לא מחוייב אדם דאינה  –המשא 

  שהוא מחמר אחר בהמתו, כי אם רק מלקות.
אבל אצל בני קהת שהיו נושאים בכתף, הרי זו מלאכת 

גמורה, ולכן כתב הוצאה שהיא מלאכה חשובה ו
  .''לעשות מלאכה''

  המשך חכמה
  

  ''לבני יוסף לבני אפרים''
: ולא אמר ''לבני יוסף לאפרים'', ובבעל הטורים כתב

לפי שיוסף לא נשא במיטת אביו משום כבוד המלכות, 
על שם בניו,  ונקרא הדגלה למנותו בדגלים, לכן לא רצ

  ' כדרך שאומר בכולם.לכן אמר ''לבני אפרים'
לכאורה, למה יגרע חלקו של יוסף והלא את מה שעשה 

  'משום כבוד המלכות''?' –לא עשה אלא כיון שהיה בזה 
  

ד מועילה טענת אונס, ים, שלא תמידאלא, נמצינו למ
הרי מכל מקום חסר במעשה המצוה. לפיכך, ''אם ש

נמנו חביריו לדבר מצוה ולא נמנה עמהם, לא יהיה לו 
  חלק עמהם'', אף אם נמנע מחמת אונסו.

ומעתה, צא ולמד תוכחות מוסר, עד כמה על האדם 
להשתדל לרוץ ולחבור לדבר מצוה ולא להשתמט 

  ממנה, אף אם יש באמתחתו טענת פטור אונס.
  הסבא מקלם

  
  לחג השבועות

''וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד 
מצרים  לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ

לאמר שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם 
  לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגלגלותם''

במדבר סיני? למה  –ובמדרש אמרו: ''במדבר סיני'' 
מכאן שנו חכמים: בג' דברים ניתנה התורה: באש, 

  במים ובמדבר.
לכאורה יש להבין מהו הקשר בין מנין בני ישראל 

מדוע למדו זאת חז''ל מכתוב לנתינת התורה? ועוד, 
זה, ולא מן הכתוב האמור בפרשת יתרו, העוסק בבואם 
של בני ישראל להר סיני לקבל את התורה: ''בחודש 

 מדברהשלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים...באו 
  סיני''?

  
 ונראה שיסוד ענינו של מנין זה היה ההכנה לקבלת

שסלח הקב''ה לבני ישראל על לאחר  –התורה מחדש 
חטא העגל, נתן להם את הלוחות השנייים, והוקם 

התורה לבני ישראל, וכפי  מסירתמקום  –המשכן 
  שיתבאר.

הבדל גדול ישנו בין לימוד התורה שהיה קודם שבירת 
, ובין לימוד התורה שהיה לאחר מכן. אילו לא הלוחות

נשברו הלוחות, היה לימוד התורה נעשה בלא עמל 

ויגיעה, ואף ללא שכחה. אולם לאחר שנשברו הלוחות,  
הא וניתנו הלוחות השניים, נגזר על ישראל שלימודם י

  משתכחת.ער, ותורתם תהא בעמל ומתוך צ
לימוד התורה באופן זה, לו נדרשים עמל ויגיעה, שונה 
מאדם לאדם, ונעשה לפי כוחותיו של כל אחד ואחד לפי 
תכונות נפשו, שכן כל אדם לומד את התורה לפי 

  כשרונותיו, ולפי זכרונו שחננו ה' יתברך.
משום כך, דווקא במנין זה רמזה לנו התורה את 

, 'ובמדבר'הדרכים בהם ניתנה התורה: ''באש, במים 
ועל כן ציינה גם מתי נערך המנין [''באחד לחדש השני 
בשנה השנית''], לציין שזה היה אחר חטא העגל, 
ולאחר נתינת הלוחות השנייים והקמת המשכן, שכן אז 
נהפך לימוד התורה בעם ישראל, לבחינה של לוחות 

של מנין שניים [שצריך עמל ויגיעה], משום שכל עניינו 
ל צורת התורה והבנתה המתאימה לכל זה היה לצוות ע

  יחיד ויחיד.
ן גם מטרתו ותכליתו של מנין זה, על פי זה נוכל להבי

 די שכל אחד ואחד מבני ישראל יבוא לפני משה רבינוכ
ב''ה למנותם בכבוד [וכמבואר ברמב''ן בשם המדרש: אמר לו הק

ובגדולה, לכל אחד ואחד...כולהון יהון עוברים לפניך באימה ובכבוד 
, כדי שמשה יבחין בפנימותו, יכיר את ואתה מונה אותם]

מעלותיו ואת כוחותיו המיוחדים לו, ועל פי זה ידריכו 
וד התורה, בהתאם ויורה לו את דרכו הראויה לו בלימ

  לכוחותיו ולתכונות נפשו.
להדגיש ענין זה, שמטרת לכן נמנה כל אחד בשמו, כדי 

המנין היתה להדריך את עם ישראל ולהורות להם מהי 
צורה ומהי האופן בהם ילמד כל אחד ואחד את תורת 

  ה', לפי כוחות נפשו המיוחדים לו.
  דרש דוד

  
''ויאמר אליו ה' ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים 

  והעם אל יהרסו לעלות אל ה' פן יפרץ בם''
  והלא כבר הזהירם ''לא תגע בו יד כי סקול יסקל''?

  
אלא, בפעם הקודמת אמר שיש סכנה בדבר, ואולי 
ימצאו אנשים שיסתכנו ויעלו וימסרו נפשם על קדושת 

לעלות'', בלשון  ה', לכן חזר והזהירם שנית ''אל יהרסו
  איסור, ומאיסור ודאי יתרחקו.

  הרבי מקוצק

  
  שבת שלום!
  חג שמח!

  
  נ''י יוני שלום בן שולמיתיוצא לאור לרפואה שלימה 

  לכל ענייני העלון נא לפנות למייל:
kosssover@gmail.com 


