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ר  }א{ ֵּ אמֹר:  ה'ַוְיַדב  ֵּ ה ל  ֶ ָליו }ב{ֶאל מֹש  ָ אֵּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרת  ֵּ ב   ד ַ

רֹות: ְבַעת ַהנ ֵּ ִ נֹוָרה ָיִאירו  ש  י ַהמ ְ נֵּ ְ רֹת ֶאל מו ל פ  ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנ ֵּ  ב ְ
 

היה מליץ יושר של בני ישראל לפני הכהן ידוע כמי שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ואהרון 
רֹתהקב"ה. והנה בפרשתנו נאמר  ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנ ֵּ  , ועל פי הפשט מדובר בנרות שבמנורה.ב ְ

 

ברובד עמוק יותר, ידוע שהנשמה , שובחרת בחייםמביא בספרו  הרב יפתח סופר שליט"א
"נר מצווה ר .  גם התורה נקראת בשם נר, שנאמ"נר ה' נשמת אדם" נקראת נר, שנאמר

 מצד שני. וכלומר קיום מצוות התורה תלוי בך, 'נרי בידך'אמר הקב"ה לאדם   ותורה אור".
אם אין אתה משמר את נרי = התורה הקדושה,  , כלומר קיום נשמתך תלוי בי."נרך בידי"

 אין אני משמר את נרך = קיום נשמתך.
 

כהן הפרטי של עצמו, ולכן , כל אחד מאתנו, ברמה מסוימת הוא הוזה מה שרמזה התורה
רֹתהוא מחויב תמיד להיות בגדר של  ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנ ֵּ , כלומר תמיד לתת לנשמה עילוי ב ְ

 בקיום ולימוד התורה ללא הפסקה וללא מנוחה, כמו שהנר דולק תמיד.
 

כמו שאדם לא יכול לקום בבוקר ולומר, מהיום החלטתי אני לא אוכל ולא שותה יותר, 
 שהוא לא יכול לקום בבוקר ולומר מהיום אני לא צריך וחומר שהוא ימות. קל  שהרי בוודאי

ִני ַעד  )פרק ז,יט(את הנשמה שלי... באיוב                                 ֵּ י לֹא ַתְרפ  נ ִ ֶ ֶעה ִממ  ְ ה לֹא ִתש  מ ָ  כ ַ

י:                         ְלִעי ֻרק ִ  תיד ליתן דין וחשבון על שאדם עעל פסוק זה, דרשו חז"ל ו  ב ִ
 .בליעת הרוקכל רגע ורגע מה שעשה, עד כדי פרק זמן של                                
 במה דברים אמורים ? כאשר אדם פשוט מאחר חמש דק' לעבודה, לא                                
 ם אדם חשוב, שמאות אנשים מחכים יגערו בו, מה כבר קרה ?!  אבל א                               
 לו מאחר בחמש דק', כאן התמונה שונה.. העיכוב וההפסד מורגשים.                                
  ועל אחת כמה וכמה, נשמה טהורה וחשובה שמאחרת בלימוד התורה...                                

 
 
 
 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל         נא לשמור על קדושת הגיליון                  8:47         7:42                    

                      

 ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל                   הוא חייב בגניזה                          8:47          7:42                    
 

  יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                       8:41          7:41                    
 נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                                      

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                                   
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 המזוזות אשמות
 הרב קובי לוי שליט"א – 4העיתונאי 

 
איש העסקים גרשון שרעבי היה ידוע בקרב ידידיו, כביזנסמן נאמן, אמין, ישר דרך, 
שכל מילה שלו בסלע, שתיקה בתרי. מי ששיתף עמו פעולה ידע, שמעבר למיומנותו 

 ים. למה? ככה. המקצועית בענייני יבוא, יצוא, יש לו גם ברכה מיוחדת בידי
 

בקיצור, היה כדאי לשתף עם שרעבי פעולה, כמעט בכל תחום עסקי, כי השורה 
 התחתונה, היתה רווח נקי. ומי בימים טרופים אלה, איננו רוצה להרוויח? 

בית -גם במישור המשפחתי רשם לעצמו שרעבי הישג לא מבוטל. היתה לצידו נוות
ות מחונכות להפליא, שהישגיהן בלימודים בעלת חסד, מאירת פנים, וארבע בנות צעיר

 היו לעילא ולעילא, והנהגותיהן מכובדות למדי ביחס לדור. 
 

יתירה על כל זאת, מר גרשון שרעבי היה איש משפחה למופת, אשר ידע לשמור על 
המינון המדויק שבין העצבנות העסקית לרגישות המשפחתית. מי כמוהו מומחה שידע 

 לא לערבב בין המתח העסקי, לבית ולנפשות הפועלות בו. כיצד לא לחצות גבולות ו
 היה לו זמן לכל. 

 

הדקות לשבת עם בנותיו על שיעורי בית,  01בין פלאפון לטלפון, הוא ידע למצוא את 
על סיפור מרתק, ואפילו על פיוט תימני עסיסי, כמו "דרור יקרא לבן עם בת" או "אם 

רבה הקדמות מיותרות, שרעבי היה סיפור ננעלו דלתי נדיבים" וכו'. ובאמת בלי ה
 הצלחה, שפשוט תענוג לקנא לו. הקנאים, מבחינתו, יכלו לעבוד שעות נוספות. 

 

אם כל כך טוב, תשאלו אותו, אז מה בעצם כל כך רע? מה הניע פתאום את מר שרעבי 
הסימפטי לרוץ לכוון כל חרדי מצוי, או אברך שיגרתי שיבוא לבדוק את מזוזות ביתו? 

 השקט? -מה הדחיפות, מה הבהלה, על מה ולמה אי
 הלוא ברוך השם, כולן בריאות, האישה, גם הבנות. 

 גם העסקים פנטסטיים פורחים מיום ליום. 
 שנותיו הקדחתניות.  01מצויין למרות  -ברוך השם  -וגם הוא מרגיש 

מה מריץ את גרשון לעבור מסופר סת"ם למשנהו, כדי לשמוע: "תשמע מיסטר, 
מזוזות שלך מהודרות, תקינות, הכל יוצא מן הכלל. הסופר שכתב לך אותם מגיע לו ה

 צל"ש...". 
 

אלא מה, מר שרעבי היה בטוח, שמומחי הסת"ם מסתירים ממני את הקלקול, ואת 
האותיות והתגים הפסולים. היה ברור לו מעל לכל ספק שהמזוזות פסולות. "ריבונו 

ית שלו מתחיל... לחזור... בתשובה. בטוח של עולם, איך יתכן שפתאום כל הב
 שהמזוזות אשמות!!!". 

 

זה התחיל עם בתו הבכורה רויטל החיילת. לפני כחצי שנה נקלעה רויטל להרצאה 
בנושא יהדות. מכאן היתה קצרה לשמור שבת, ללבוש מלבושים צנועים, ולבקש 

 מאמא להגיש לה בשבת אוכל קר רק בצלחות פלסטיק. 
 

ת המהפך של בכורתו, בחיוך ציני. "גם אמא שלי מתימן עליה השלום, גרשון קיבל א
 הקפידה על כשרות... וחוץ מזה אין לי התנגדות לאכול בצלחות מפלסטיק...".
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כך ללא הודעה מוקדמת, הודיעה לו בתו השניה טליה, הלומדת בתיכון -חודשיים אחר
רדי... שומו שמים, גרשון הרגיש חילוני, כי גמלה בליבה החלטה לעבור לסמינר ח

 זעזוע... בהחלט מובן. 
 

בתו השניה, שהיתה ידידת נפש של אחותה הבכירה רויטל, הלכה בעצתה למספר 
הרצאות בסניף "לב לאחים" המקומי, ונתפשה. האמת בערה בלבה, היא חשה שאין 

כאן היא מסוגלת להמשיך וללמוד במוסד חינוכי פרוץ, שמזלזל בקדושת התורה... 
 גרשון התחיל לנהל מאבק עיקש וחסר פשרות. 

 

"אני מוכן שתהיי דתיה, אבל את מבחני הבגרות תסיימי כאן בתיכון הנוכחי. לא 
 עוברים לשום מקום..." צעק על טליה. גרשון דיבר עם הקירות. 

 

טליה, שכבר משבצות זהב לבושה, פשוט לא גילתה שום נכונות לעלות לאוטובוס 
 ... גרשון רתח. המוביל לתיכון

 

כך הגיע המפץ הגדול. בתו השלישית אורלי הודיעה אף היא, שבבית -שבועיים אחר
הספר היסודי בו היא לומדת, לא לומדים תורה ומצוות, והיא החליטה להיות דתייה 

 כמו אחיותיה הגדולות, ועכשיו ומיד, ללא ויכוח יש להעביר אותה למוסד חרדי... 
 

שהמבול של פרשת נח, הוא קטן לעומת מה שמתחולל אצלו  גרשון שרעבי היה בטוח
בבית... בעודו חוכך בדעתו כיצד להילחם עם התופעה המחרידה הזו, התיישבה לצידו 
אשתו גאולה והודיעה לו בקול רך: "גרשון, הבנות הפכו לדתיות, הן יקרות לי מאוד, 

 החלטתי לשמור שבת בשבילן..."
 

יה כבר יותר מדי. הוא התרומם מן הכורסא, נטל לאיש העסקים החביב שלנו זה ה
סכין מטבח, והחל לשלוף אחת אחרי השניה את המזוזות המהודרות שנקבעו בוילה 

 -חד משמעית  -שלו, לפני פחות מעשור, ואחוז אמוק הוא רץ לרב השכונה, שהודיעו 
 כי המזוזות מהודרות, ומשם הוא רץ לעוד סופר סת"ם, ומשם ללשכת רב העיר...

 המזוזות, לא יאומן, תקינות. 
 

ולמה להאריך, גרשון שרעבי היה בטוח כי הבית שלו חזר בתשובה, כי המזוזות 
 פסולות... לא מחלות, לא בעיות של שלום בית, לא קשיים עסקיים... 

 

נכון להיום, גרשון שרעבי רגוע. הוא הבין טוב מאוד שהמזוזות המהודרות, דווקא 
חה. בנותיו שהיו טובות ממילא, הפכו לטובות ומתחשבות משפיעות לטובה על המשפ

 עוד יותר. "כבוד אב" שהוא זוכה לו, הוא לא דמיין אפילו בחלומותיו הכי וורודים. 
נו, מה לעשות כאשר כבר כל הבנות שומרות שבת, וגם האשה מתחזקת מרגע לרגע, 

הוא לא  החליט גרשון שרעבי, שכדי להשאיר אווירה נעימה בתא המשפחתי, גם
 ממהר לאף מקום ביום השבת. 

 

לימדו אותו לעשות קידוש, לא לבלוע מילים, הוא למד לנטול ידיים, לברך "המוציא", 
ותתפלאו הוא אפילו נהנה לברך "ברכת המזון", ובין נטילה לברכה, הוא מציץ לעברן 

איך  של המזוזות הקבועות בתוך בתי זכוכית יפהפיים, וחושב בלבו "רבונו של עולם,
 סידרו אותי המזוזות האלה". 

 

 לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ר  )א( )במדבר ח( ֵּ אמֹר ה'ַוְיַדב  ֵּ ה ל  ֶ ַהֲעלְֹתָך ֶאת  )ב( ֶאל מֹש  ָליו ב ְ ָ אֵּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרת  ֵּ ב  ד ַ

רֹות: ְבַעת ַהנ ֵּ ִ נֹוָרה ָיִאירו  ש  י ַהמ ְ נֵּ ְ רֹת ֶאל מו ל פ    ַהנ ֵּ
 

 בסוף הפרשה הקודמת, פרשת נשא, כתב בנושא הקרבת הנשיאים, )רבי שלמה יצחקי( – רש"י
שהנשיאים הם היו השוטרים במצרים שלא הלשינו על בני ישראל לנוגשים המצריים, ולכן 

הם נשיאי  )במדבר ז,ב(הם הוכו על ידי המצרים זכו להיות נשיאים לשבטי ישראל.  בגלל ש
 ליהם במצרים והיו מוכים עליהם, שנאמר ויכו שוטרי בני ישראלהמטות. שהיו שוטרים ע

  וגו'. 
 

  ?  למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים )רבי שלמה יצחקי( – רש"י בפרשתנו שואל 
לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא 

  .להם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרותולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה מש
 

 על מה יש לו חלישות הדעת ?תמה על חלישות הדעת של אהרון,  (משה בן נחמני)רבי הרמב"ן 
הרי זכו אותם נשיאים להקרבת הקרבנות בגלל שהיו השוטרים שהוכו במצרים, ושבט לוי 

 א זכה.שבטו של אהרון הכהן לא שועבד במצרים ולא הוכה על ידי המצריים לכן ל
 

מה שגרם לחלישות הדעת של אהרון הוא העניין, ואומר  (משה בן נחמני)רבי הרמב"ן מתרץ 
שאהרון אמר, כל הקרבנות שהוא מקריב הן קרבנות חובה, ואילו הנשיאים הקריבו קרבנות 

 ולמה הוא לא זכה להקריב קרבנות נדבה ?נדבה, 
 

אהרון קיבל בתמורה את הדלקת אם  )רבי שלמה יצחקי( – רש"יכאן המקום לשאול על  
   אז היכן הנחמה?הלא גם הדלקת הנרות היא בגדר חובה,   אז איזה נדבה יש כאן ? הנרות,

 

מדרש תנחומא )בהעלותך ה( ובמדבר רבה ומביא את דברי  (משה בן נחמני)רבי הרמב"ן  עונה על כך
דולה מזאת אתה אמר לו הקב"ה למשה: לך אמור לאהרן אל תתירא, לג - פרשה טו אות ו

לעולם אל מול פני  -כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין, אבל הנרות  - הקרבנות .מוכן
וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם. והנה, דבר ידוע  -המנורה יאירו 

אבל לא רמזו  .אף הנרות בטלות ,שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו
כת חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר החורבן בגלותנו. וכן ברכת כהנים ונרות חנאלא ל

הן  –כלומר זכה אהרון הכהן שהנרות לעולם יאירו  .הסמוכה לחנכת הנשיאים נוהגת לעולם
 הנים קיימת עד היום.ונרות חנוכה, וברכת הכ

 

אהרון, והמענה  לגבי חלישות הדעת של דודאי יעקבמביא רעיון נוסף מהספר  הרב רוזנבלום
 שעונה הקב"ה לאהרון הכהן. 

חלישות הדעת שהייתה לאהרון נובעת מכך שבקורבנות הנשיאים לא רק שכל נשיא הביא 
קורבן, אלא שהיה ביניהם שיתוף פעולה שכל שני נשיאים הביאו במשותף עגלה אחת 

י )במדבר ז,ג(  ָנם ִלְפנֵּ ָ ִביאו  ֶאת ָקְרב  ש  ֶעְגלֹת ָצב ו  ה' ַוי ָ ֵּ י ש  נֵּ ְ ָקר ֲעָגָלה ַעל ש  ָ ר ב  י ָעש ָ נֵּ ְ ש 

ן כ ָ ְ ש  י ַהמ ִ ְקִריבו  אֹוָתם ִלְפנֵּ ֹור ְלֶאָחד ַוי ַ ִאים ְוש  ש ִ בנוסף בקורבנות הנשיאים הייתה גם  .ַהנ ְ

 כלומר היה כאן שיתוף של הרבים והיחיד. –עבודה פרטית של הנשיא ושל השבט 
 

  הכיצד ?דה משותפת של היחיד והרבים.  אמר הקב"ה לאהרון, גם בהדלקת המנורה יש עבו
 .הרבים –, עבור כל אנשי  הבית היחיד –שהרי בהדלקת החנוכייה מדליק בעל הבית 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 "נונים הפוכים" –פרשת ויהי בנסוע הארון 
  

ה קו ָמה  )לה( ֶ ְנסַֹע ָהָארֹן ַוי ֹאֶמר מֹש  נְ  ה'ַוְיִהי ב ִ ֶניָך:ְוָיֻפצו  אְֹיֶביָך ְוָיֻנסו  ְמש ַ ָ ו ְבֻנחֹה  )לו( ֶאיָך ִמפ 

ו ָבה ל: ה' יֹאַמר ש  ָראֵּ י ִיש ְ ידוע שבספר תורה יש שני נונין הפוכים.. "סימניות   ִרְבבֹות ַאְלפֵּ
 מהקב"ה"

 

ו ֶדיָה  )משלי ט,א( יונתן מר רביא ני,שמואל בר נחמ הא דאמר גמרא שבת קטז/א ָחְצָבה ַעמ 

ְבָעה ִ מאן תנא דפליג עליה  )ר' יהודה הנשיא( ביכר )לדעת מי ?( ? כמאן .אלו שבעה ספרי תורה ש 
רבן שמעון בן  )ששנינו(, א דתניאיה ,בן שמעון בן גמליאלר )מי התנא שחולק על רבי ?( רבי ?ד

כדי  ? ולמה כתבה כאן .עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה :אומרגמליאל 
ַוְיִהי  )במדבר יא,א( ?היא רענות שניה מאיפו .להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שניה

ִמְתאְֹנִנים ַהר  )במדבר י,לג( – פורענות ראשונה ָהָעם כ ְ ְסעו  מֵּ חמא בר' חנינא אמר רבי ו ה'ַוי ִ
 )בפרשת במדבר( .אמר רב אשי בדגלים ? והיכן מקומה. שסרו מאחרי ה'

 

ְבָעהָחְצָבה ַעמ   לשיטתו של רבי, שני הפסוקים הם חומש בפני עצמו. ִ ספרי  7אלו  –  ו ֶדיָה ש 
 תורה: 

 
  מחולק לשלושה חומשים, וספר במדבר בראשית, שמות, ויקרא, דברים,

 

ְנסַֹע ָהָארֹן" הפסוקולא כולל  עד הוא  החלק הראשון:  , "ַוְיִהי ב ִ

ה קו ָמה  )לה(שני הפסוקים הוא   החלק השני: ֶ ְנסַֹע ָהָארֹן ַוי ֹאֶמר מֹש   ָיֻפצו  אְֹיֶביָך וְ  ה'ַוְיִהי ב ִ

ֶניָך:                   ָ ְנֶאיָך ִמפ  ו ָבה  )לו( ְוָיֻנסו  ְמש ַ ל: ה'ו ְבֻנחֹה יֹאַמר ש  ָראֵּ י ִיש ְ    ִרְבבֹות ַאְלפֵּ

 במדבר.  חומש מאחרי פסוקים אלו ועד סוף   הוא החלק השלישי:
 

אותיות  50בו ספר שיש  -בהמשך דנה הגמרא, מתי מצילים ספר מהדליקה. והתשובה היא
ְנסַֹע ָהָארֹן  )לה(והנה בשני הפסוקים   נחשב ספר בפני עצמו ויש להציל אותו משריפה. ַוְיִהי ב ִ

ה קו ָמה ֶ ֶניָך: ה' ַוי ֹאֶמר מֹש  ָ ְנֶאיָך ִמפ  ו ָבה  )לו( ְוָיֻפצו  אְֹיֶביָך ְוָיֻנסו  ְמש ַ ִרְבבֹות  ה'ו ְבֻנחֹה יֹאַמר ש 

ל: ָראֵּ י ִיש ְ  אותיות = חומש !!! 50ק יש בדיו ַאְלפֵּ
 

מציינים שיש נ' הפוכה,  )רבי יעקב בן אשר( בעל הטוריםו )רבי שבתי משורר( שפתי חכמיםה
לומר שצריך להחזיר פרשה זו חמישים פרשיות פתוחות וסתומות אחורנית, לפרשת במדבר. 

 שם הפסוק שבו זה צריך להיות.
 

 בא, מביא את הרעיון ה )רבי יעקב בן אשר( בעל הטורים
ה קו ָמה  )לה( הפסוק ֶ ְנסַֹע ָהָארֹן ַוי ֹאֶמר מֹש  ֶניָך: ה'ַוְיִהי ב ִ ָ ְנֶאיָך ִמפ  יש   ְוָיֻפצו  אְֹיֶביָך ְוָיֻנסו  ְמש ַ

ר  }יב{ תיבות.   ובפסוק האחרון בתורה 01בו  ֶ דֹול ֲאש  ֹוָרא ַהג ָ ד ַהֲחָזָקה ו ְלכֹל ַהמ  ו ְלכֹל ַהי ָ

ל: ָראֵּ ל ִיש ְ י כ ָ ינֵּ ה ְלעֵּ ֶ ה מֹש   תיבות.  01יש בו  ָעש ָ
 

ו ָבה )לו( בפסוק השני ל: ה' ו ְבֻנחֹה יֹאַמר ש  ָראֵּ י ִיש ְ בות, כמו בפסוק תי 7יש   ִרְבבֹות ַאְלפֵּ

ת ָהָאֶרץ: }א{ הראשון של התורה ַמִים ְואֵּ ָ ת ַהש   ָרא ֱאלִֹהים אֵּ ית ב ָ ִ אש  רֵּ תיבות. מרמז  7יש  ב ְ
 " התחלה, אמצע  וסוף " -יש כאן עניין של ש
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 פסח שני
 

סח שני, באנשים שלא יכלו לעשות את הפסח במועדו כי לא היו מובא גם עניין של פפרשה ב
 טהורים, היו טמאים לנפש אדם, וביקשו להקריב את קורבן פסח במועדו.

 

מבקש חג מוזרה, אדם שלא היה יכול לקיים חג מסוים מסיבה מסוימת, עצם הבקשה 
נתאר אדם שעבר ניתוח והרדימו אותו במשך שבת שלמה והתעורר רק ביום  מחדש ?!

ראשון, קם אותו אדם ועכשיו רוצה לקיים את השבת, לעשות קידוש ולהתנהג כמו בליל 
שבת ביום ראשון ? בוודאי שלא.  שבת, הלא גם הוא היה אנוס/מורדם, האם נתיר לו לעשות

 אז למה כן הותר פסח שני ?
 

 אלא שואל את הקב"ה  ומדוע משה לא אמר להם העוסק במצווה פטור מן המצווה?

ה  )במדבר ט,ח( ְמָעה ַמה ְיַצו ֶ ְ ה ִעְמדו  ְוֶאש  ֶ ֶהם מֹש    ָלֶכם: ה' ַוי ֹאֶמר ֲאלֵּ

של העם היהודי, אמר הקב"ה שיש  חז"ל לימדונו שבגלל שחג הפסח הינו מעיקרי האמונה
 לקיים פסח שני.   

 

ְשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם -הפורענות הראשונה  ְסעּו ְבֵני יִּ  ַויִּ
 

יֶהםהפסוק מדוע  ל ְלַמְסעֵּ ָראֵּ י ִיש ְ ְסעו  ְבנֵּ הרי נסעו על פי דבר ה' וצריך  פורענות ?ל נחשב ַוי ִ

 לשבחם על כך...

ו ר  ובכת )שמות טו,כב(בפרשת בשלח  ר ש  ַ ְצאו  ֶאל ִמְדב  ם סו ף ַוי ֵּ ל ִמי ַ ָראֵּ ה ֶאת ִיש ְ ֶ ע מֹש  ַ ס  ַוי ַ

ר ְולֹא ָמְצאו  ָמִים: ְדב ָ מ ִ ַ ת ָיִמים ב  ֶ לֹש  ְ ְלכו  ש  המה זה   ַוי ֵּ ֶ ע מֹש  ַ ס  מלמד שהסיעם בעל  ?ַוי ַ

ו כי עיטרו המצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, וישראל הי למה?כורחם. 
מוצאים אותם בים, וגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים. לפיכך הוכרח להסיעם בעל 

 כורחם.
 

חמורים לובים טעונים בביזת מצרים. הכל מלא  01עם ישראל יוצא ממצרים כל אחד עם 
כסף. עומדים ליד הים, הים פולט אוצרות של אבנים טובות ומרגליות. משה רבנו אומר 

השאיר כסף סתם... ולכן למשה רבנו לא הייתה ברירה וזהו שנאמר מספיק, אבל אי אפשר ל

ה ֶ ע מֹש  ַ ס  יֶהם והנה כאן נאמר מלמד שהסיעם בעל כורחם. ַוי ַ ל ְלַמְסעֵּ ָראֵּ י ִיש ְ ְסעו  ְבנֵּ כלומר  ַוי ִ

ְסעו   מלשון של רצון ה כורחם כמו ולא מלשון של בעל,  ַוי ִ ֶ ע מֹש  ַ ס   ולמה עשו כך ? – ַוי ַ
 

מהר סיני, כתינוק הבורח מבית הספר. בשמחה שנסעו  (משה בן נחמני)רבי "ן הרמב אומר
אמרו שמא ירבה וייתן לנו מצוות. הייתה מחשבתם להסיע עצמם משם מפני שהוא הר ה', 

 וזו פורענות ראשונה. כי הם ברחו משם כמו תינוק שבורח מביה"ס. 
 

 זו הפורענות !!!  לייב חסמן רבימסביר 
והנה הקב"ה  , "ביה"ס"יני יושב משה רבנו ומלמד את בני ישראל תורה = בחניה ליד הר ס

 ומה עושים בני ישראל ?   "הצלצול"מרים את הענן מהר סיני, שזהו הסימן לצאת למסע = 

ל ָראֵּ י ִיש ְ ְסעו  ְבנֵּ אלא שהיו צריכים להתמהמה  בשמחה...  כמו תינוק הבורח מבית הספר. ַוי ִ

 שיעור, עוד הלכה מפיו של משה רבנו...כמו על שפת ים סוף, עוד 

 
 



 

 
 

 פרשת המתאוננים והאספסוף -הפורענות השניה 
 

  על מה בדיוק התאוננו עם ישראל ומה עיקר הטענה שלהם? מה זה המתאוננים?
 רבותינו חולקים בעניין: 

 שהטענות העיקריות היו שעם ישראל סבל מטורח הדרך.  )רבי שמואל בן מאיר( הרשב"םשיטת 
תמוה, שהרי במסגרת העננים שהקיפו את בני ישראל במדבר, הטמפרטורה הייתה  דבר זה

נעימה, הקב"ה יישר להם את הדרך, בגדיהם לא בלו ולא היו להם בצקות ברגליים, אוכל 
 יורד כל יום עד פתח האוהל טרי טרי, כל טעם שביקשו מצאו באותו מן. 

 

 אז מה הטענה על טורח הדרך?
 

כותב שלא זו הטענה, אלא היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו  (משה בן מיימון)רבי הרמב"ם 
הכואבים "הקוטרים". שהיה להם ללכת אחר הקב"ה בשמחה ובטוב לבב, מרוב הטובה 

 אשר השפיע עליהם הקב"ה. 
 

הוציא אותך מבית עבדים, נותן לך מן, מים במדבר, לא חסר לך  אז על מה יש לקטר ?
התשובה היא שיש בני אדם שכמה שלא תיתן להם, כמה שלא  על מה אתה מתלונן? כלום.

תעשה למענם, הם תמיד יתלוננו ולא יהיה להם מספיק טוב, תמיד יראו את החצי כוס 
 הם "הקוטרים".  –הריקה 

 

בו    )במדבר יא,ד(נאמר בפסוק  ֻ ש  ֲאָוה ַוי ָ ַ ו  ת  ֹו ִהְתַאו  ִקְרב  ר ב ְ ֶ י ְוָהאַסְפֻסף ֲאש  נֵּ ם ב ְ ו  ג ַ ְבכ  ַוי ִ

ר: ש ָ נו  ב ָ ל ַוי ֹאְמרו  ִמי ַיֲאִכלֵּ ָראֵּ  מהי אותה תאווה ? במה מדובר ?  ִיש ְ
 

יתרה מזאת, מדובר כאן בדור דעה, דור היוצאים ממצרים, באנשים שלא ראו רימה 
מסופר שרבא בר בר חנא ראה  בפרקי דרבי אליעזרבמותם, כיוון שעמדו במעמד הר סיני. 

מאות שנים את קבר האנשים שהיו במעמד הר סיני, שוכבים על הגב אפרקדן אחרי 
 ומסתכלים כלפי מעלה.

 

והלא כבר  ? מי יאכלנו בשר. וכי לא היה להם בשר מוסיף ושואל.. )רבי שלמה יצחקי( – רש"י
ואם תאמר אכלום, והלא בכניסתם לארץ  .וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר וגו' ,נאמר

 ב היה לבני ראובן וגו'  אלא שמבקשים עלילה:נאמר ומקנה ר
 

 אלא שאמר הקב"ה למשה רבנו, תדע לך שכל מה שאתן להם לא יעזור כלום.  והם בוכים ?
אי אפשר לעמוד על הטפל, מאחר שאינם מבקשים אלא עלילה. אם תיתן להם בשר בהמה 

 בהמה גסה.  גסה, יאמרו שביקשו בהמה דקה. תביא להם בשר בהמה דקה, יגידו שביקשו
 הם לא יודעים מה הם רוצים, כל מה שתתן להם לא יספיק.

 

לֹא  )יט( )במדבר יא(הם רוצים בשר? הם יקבלו בשר. שנאמר  מה עשה הקב"ה בבקשה הזו?

ִרים יֹום: ָרה ָיִמים ְולֹא ֶעש ְ ה ָיִמים ְולֹא ֲעש ָ ָ ן ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמש   ֹאְכלו  ַעד  )כ( יֹום ֶאָחד ת 

ם ֶאת חֹ  ֶ י ְמַאְסת  ֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען כ ִ ְ ַאפ  א מֵּ צֵּ ר יֵּ ֶ ֶכם  ה'ֶדש  ָיִמים ַעד ֲאש  ִקְרב ְ ר ב ְ ֶ ֲאש 

ְצָרִים: ה ָיָצאנו  ִממ ִ ה ז ֶ ָ אמֹר ָלמ  ו  ְלָפָניו לֵּ ְבכ       ַות ִ
 

ן ְולֹ  -למה מדגישה התורה  )רבי אלעזר מוורמייזא(הרוקח  ֹאְכלו  א יֹוָמִים ְולֹא לֹא יֹום ֶאָחד ת 

ִרים יֹום ָרה ָיִמים ְולֹא ֶעש ְ ה ָיִמים ְולֹא ֲעש ָ ָ  ? ֲחִמש  

ן ְולֹא יֹוָמִים נספור..  ֹאְכלו  ה ָיִמיםימים.  3= לֹא יֹום ֶאָחד ת  ָ ָרה ימים.  5=   ְולֹא ֲחִמש   ְולֹא ֲעש ָ

ִרים יֹוםימים.  05= ָיִמים   .18 =ַעד חֶֹדש  ָיִמים ,  35=  ְולֹא ֶעש ְ
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

ימים אלו הם החגים והשבתות שבהם חייבים לאכול  85 )רבי אלעזר מוורמייזא(הרוקח אומר 
 בשר, שבהם נאמר אין שמחה אלא בבשר ויין, לכן מציינת התורה את הימים האלה.

 

 . נוסיף יומיים של 87ימים. סה"כ =  5ימים, סוכות =  7שבתות, פסח =  01בשנה יש 
שבתות של חוה"מ  1. עכשיו, נוריד 71עוד  חג השבועות = . ו80 -ראש השנה והגענו ל

 ימים בשנה שבהם יש לאכול בשר. 18שנכללות בפסח ובסוכות, ויש 
 

ֳחָרת  )במדבר יא,לב(ואיך הגיבו העם ?  ָ ְיָלה ְוכֹל יֹום ַהמ  ַ ל ַהי ֹום ַההו א ְוָכל ַהל  ָקם ָהָעם כ ָ ַוי ָ

ְמִעיט אָ  ַ ָלו ַהמ  ְ ַאְספו  ֶאת ַהש   ֲחֶנה:ַוי ַ ַ טֹוַח ְסִביבֹות ַהמ  ָ ְטחו  ָלֶהם ש  ְ ש  ָרה ֳחָמִרים ַוי ִ  ַסף ֲעש ָ

שעות עבדו ללא הפסקה לאגור את השלווים, "הממעיט" הוא העצלן והצולע והוא אסף  38

ָרה ֳחָמִריםחמרים.  וכמה זה  01 "רק"  ? ֲעש ָ
 

 ק"ג. 131ק"ג, מכאן חמר =  01.1א סאה. סאה הי 31חמר= )רבי חזקיה בן מנוח(  החזקוני לפי
 קילו בשר !!! 1,311חמרים, אסף "רק"   01שאסף רק הממעיט כלומר 

  ק"ג, 11.70סאה, סאה היא  31חמר=  )רבי אברהם ישעיהו קרליץ( החזון איש ולפי דעת
  קילו בשר !!! 8,510חמרים, אסף "רק"   01שאסף רק הממעיט ק"ג,   851.0מכאן חמר = 

  

 בור בין הנושאים...נק' החי
 

  האם תכונה זו שלילית ? –הקב"ה ברא את האדם עם תכונת  התאווה התשוקה ל..  

י  )ב( )תהילים מב(דוד המלך מתפלל לקב"ה:  ממש לא... ִ ן ַנְפש  ֵּ י ָמִים כ  ֲערֹג ַעל ֲאִפיקֵּ ַ ל ת  ַאי ָ כ ְ

ֶליָך ֱאלִֹהים: ל חָ  )ג( ַתֲערֹג אֵּ אלִֹהים ְלאֵּ י לֵּ ִ י ֱאלִֹהים:ָצְמָאה ַנְפש  נֵּ ְ ָרֶאה פ    י ָמַתי ָאבֹוא ְואֵּ

ה ְוָעיֵּף )תהילים סג,ב(  ֶאֶרץ ִצי ָ ִרי ב ְ ַמה  ְלָך ְבש ָ י כ ָ ִ ָ ָצְמָאה ְלָך ַנְפש  ֲחֶרך  ַ ה ֲאש  ָ ִלי ַאת  ֱאלִֹהים אֵּ

ִלי ָמִים: י ָזָהב ָוָכֶסף: )תהילים קיט,עב( ב ְ ַאְלפֵּ יָך מֵּ ִ    טֹוב ִלי תֹוַרת פ 

מאבד את רצונותיו ותאוותיו נחשב חולה, מי שלא תהיה תאוות אכילה יתרה מכך, אדם ש
ימות מרעב. אם לא תהיה תאוות נשים לא תהיה ילודה בעולם. אם לא הייתה תאוות ממון, 

 אנשים לא היו יוצאים לעבוד, לא הייתה התקדמות טכנולוגית והעולם לא היה מתפתח.
ות שהאדם נסחף אחריהן ללא מעצורים... אבל יש להציב גבולות לכל התאוות !!! יש תאו

ָהמֹון לֹא ְתבו ָאה  )קהלת ה,ט(הן אלו שמנתבות אותו.  ֶ ב ב  ֶסף ו ִמי אֹהֵּ ֶ ע כ  ַ ב  ֶסף לֹא ִיש ְ ֶ ב כ  אֹהֵּ

ם ֶזה ָהֶבל:    ג ַ

י כֹל  }טו{)תהילים קמה(  מצד שני אנו מבקשים מהקב"ה שימלא את רצוננו / תאוותינו  ינֵּ עֵּ

ֹו:  ִעת  ן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ב ְ ה נֹותֵּ ָ רו  ְוַאת  ֵּ ב  ֶליָך ְיש ַ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: }טז{אֵּ ב ִ ַח ֶאת ָיֶדָך ו ַמש ְ ֹותֵּ  פ 
 

ֶסף )קהלת ה,ט(  דרש רבי סימאי מאי דכתיב )מכות י/א( ֶ ע כ  ַ ב  ֶסף לֹא ִיש ְ ֶ ב כ  ב  אֹהֵּ ו ִמי אֹהֵּ

ם ֶזה ָהֶבל ָהמֹון לֹא ְתבו ָאה ג ַ ֶ ף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין אוהב כס ב 

עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה שבאה לידי  ,שלש ערים שבעבר הירדן קולטות

מדברי הגמרא ניתן להבין את הנמשל "הכסף" מבחינת משה רבינו הינו "הרצון  .אקיימנה
 ועוד מצוות...  לקיים מצוות" לכן משה רבנו לא "שבע" מקיום מצוות ותמיד רוצה עוד
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 לסיכום
 

 חוץישנו יסוד נפלא בדברים, אומרים רבותינו שהנשמה לא נרגעת משום תאווה,       
 כל התענוגות הגשמיים אינם מענייני הנשמה שנמשכת אך ורק ללימוד התורה.מרוחניות. 

 

ה אִ  )ד( )משלי ב( הקב"ה הטביע באדם תאוות, כדי שהאדם ינתב אותן לרוחניות. נ ָ ֶ ַבְקש  ם ת ְ

ה:  נ ָ ש ֶ ְ ְחפ  ַ ְטמֹוִנים ת  ַ ֶסף ְוַכמ  ִבין ִיְרַאת  )ה(ַככ ָ ָ ְמָצא: ה'ָאז ת  כלומר אם נצליח  ְוַדַעת ֱאלִֹהים ת ִ
 לנתב את עוצמת התאווה לכוח ללימוד התורה... 

 

 כז,ל()בראשית  אומר שביהדות אין מצב של וואקום. )רבי יוסף יוזל הורוביץ( הסבא מנובהרדוק

ו  ש ָ י ִיְצָחק ָאִביו ְועֵּ נֵּ ְ ת פ  אֵּ ְך ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב מֵּ ה ִיְצָחק ְלָברֵּ ָ ל  ר כ ִ ֶ ֲאש  ַוְיִהי כ ַ

ידֹו: א ִמצ ֵּ ֻחהו   )בראשית לז,כד(   רק יוצאת "התורה" ומיד נכנס "יצר הרע". ָאִחיו ב ָ ק ָ ַוי ִ

ָֹרה ְוַהב   ִלכו  אֹתֹו ַהב  ְ ש  ֹו ָמִים:ַוי ַ ין ב  ק אֵּ יש בו "נחשים אז אין בו "מים=תורה"  מיד אם ֹור רֵּ
 ועקרבים=יצר הרע"

 

 התאוו האנשים תאווה חיובית לקיום מצוות הפסח, ובהיות הפסח יסוד  – בעניין פסח שני
 חשוב ביהדות, נקבע להם פסח שני. 

 

א ידעו שהתאוו לתאווה גשמית והרגישו שהם משתוקקים למשהו ול – בעניין המתאוננים
מה. האספסוף אמר להם שהם מרגישים שחסר להם בשר. אכלו בשר, והקב"ה אמר למשה, 
שאם יביא להם בשר ירצו דקות, תביא דקות יגידו דגים, תביא דגים יגידו חרגולים, תביא 

 הם לא מבינים מה חסר להם.  חרגולים יגידו עופות. 
 

התשובה היא לא, אדם מבוגר בוכה  יבכה על זה שחסר לו בשר ? אדם מבוגר האם ייתכן ש
ן של משהו על העדר רוחניות, גם אם הוא לא יודע להסביר את זה, הוא מרגיש בחיסרו

 תירוץ" גשמי." –וכאשר הוא לא מבחין שמדובר בחיסרון רוחני, הוא מחפש 
 

, והיה יושב רבי אליעזר בן הורקנוסיושב לפני הרבי שלו,  רבי עקיבאהיה המדרש מספר ש

ִני  )שיר בשירים ב,ה( שהגיע לפסוק כיוון פעמים. 108ומלמדו פסוקים כל פסוק  כו  ַסמ ְ

י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ִחים כ ִ ו  פ  ַ ת  ַ ִני ב  דו  ְ ֹות ַרפ  יש  ִ ֲאש  ָ , החל רבי עקיבא בוכה. רבי עקיבא זה ב 

רבי וכה ? על מה הוא בשצוחק כל החיים שלו, שועל יוצא מקודש הקודשים הוא צוחק, 
 עקיבא בכה בגלל שלא הבין, לא קלט יותר. אדם מבוגר לא בוכה, זו הנשמה בוכה. 

 

שעות  38ליחו "לעבוד" במשך בואו ונלמד מהמתאווים, אם העצלנים והצולעים שבהם הצ
לאן נוכל אנו להגיע אם ננתב את אותן "לאסוף בשר"  ללא הפסקה בגלל תאווה גשמית,

 תנומא אחד ואחדיזכנו הקב"ה שיתקיים בכל . ..טהורה לתאווה רוחניתהגשמיים הכוחות 
 הנאמר על ידי דוד המלך ע"ה בתהילים מב, ב..

ֶליָך ֱאלִֹהים: י ַתֲערֹג אֵּ ִ ן ַנְפש  ֵּ י ָמִים כ  ֲערֹג ַעל ֲאִפיקֵּ ַ ל ת  ַאי ָ  כ ְ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


