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ַויְ ִהי ִּבנְ ) ַֹע ָה ָארֹנ
המקומ הזמני
המעיינ בפרשת בהעלותכ יבחינ בשני פ/וקימ המוקפימ ב/ימנימ מוזרימ .ה/ימנ
המוזר הזה הוא האות נו”נ כשהיא הפוכה.
פ/וקימ אלה מוכרימ לנו ונאמרימ מידי שבת בשבתו בשעת פתיחת ההיכל; האחד
נאמר בהוצאת /פר התורה ,והשני  -בהחזרתו לארונ הקודש ב/יומ הקריאה:

.ÃĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă Ěü ĖĕĀ Čþ Ĝø ĥ
ĉ ÿ Ěø đă ĝĜĂ ĕĀ đø ĖĕĀ čþ ĕāø Č đă ĢĠĂ ĕĀ đø ÅĐ ĐĚĀ đă ģ ,ĐĥĚ
þ Ĉ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ .1
)במדבר י ,לה-לו(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĠý Ęø Čÿ Ħ āđččø Ĥü ÅĐ ĐčĀ đă ĥĈ ,ĤĚČā
ÿ ĕ ĐāēĜĂ čø đă Ã .2
מה פשר ה/ימנימ המוזרימ האלה ,המופיעימ משני ִצדי פ/וקימ אלה?
מה שברור הוא ,שה/ימנ הפותח וה/ימנ ה/וגר הופכימ את שני הפ/וקימ האלה
לחטיבה נפרדת.
חז”ל גילו לנו ,שפרשה זאת אינה מונחת במקומה האמתי .מיקומה הנוכחי הוא
זמני ,ויבוא יומ והיא תחזור למקומה הטבעי .מקוממ הטבעי של פ/וקימ אלה
הוא בפרשת הדגלימ המופיעה בפרשת במדבר .זוהי פרשייה העו/קת ב/דר חניית
שבטי ישראל על דגליהמ /ביב לאוהל מועד.
הגמרא במ/כת שבת מתייח/ת לנושא זה באמירה לא ברורה:

:ĤĚđČ ĘČĕĘĚĎ ěč ěđĞĚĥ ěčĤÃ
.ĐĚđģĚč čĦėĦđ ěČėĚ ĤģĞĕĦĥ ĦČĒ ĐĥĤĠ ĐďĕĦĞ
...ĐĕĕĜĥ ĦđĜĞĤđĠĘ ĐĜđĥČĤ ĦđĜĞĤđĠ ěĕč ģĕĝĠĐĘ ĕďė ?ěČė ĐčĦėĜ ĐĚĘđ
)שבת קטו(:
.ÃęĕĘĎďč :ĕĥČ čĤ ĤĚČ ?ĐĚđģĚ ěėĕĐđ
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שתי שאלות מתעוררות כאנ:
 .1מה פירוש  ?ÃĐĚđģĚč čĦėĦđ ěČėĚ ĤģĞĕĦĥ ĦČĒ ĐĥĤĠ ĐďĕĦĞÃהאמ ,פר
התורה ייכתב מחדש בצורה אחרת?
באמרּה?ÃĐĕĕĜĥĘ ĐĜđĥČĤ ĦđĜĞĤđĠ ěĕč ģĕĝĠĐĘÃ :
 .2לְ ַמה מתכוונת הגמרא ָ
לא נוכל להשיב על שתי השאלות האלה ,לפני שנעיינ בפרשה.

ַוּיִ ְ*עּו ֵמ ַהר ה’
פרשת  ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿממוקמת בינ שתי התרחשויות המוגדרות ,ÃĦđĕđĜĞĤđĠÃ
השרפה שפרצה
ֵ
כמובא בגמרא שצוטטה לעיל .הפורענות השנייה מתארת את
במחנה ישראל בעקבות התמרמרותמ על ה’:

ĘėČā
ÿ Ħă đÿ ÅĐ ĥĈ Čý ęčă Ā ĤĞÿ čø Ħăü đÿ , āđĠă Čÿ Ĥēÿ ĕă ü đÿ ÅĐ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÿ ,ÅĐ ĕĜý Ēø ČĀ čă ø ĞĤÿ ęĕĜü Ĝāø ČĦø Ěü ėă ø ęĞĀ ĐĀ ĕĐü ĕø đÃÿ
)במדבר יא ,א(
.ÃĐĜþ ēú Ěÿă Đÿ ĐĢý ģø čă ü
זוהי הפורענות השנייה.
ומהי הפורענות הראשונה?
נתבוננ בפ,וק שמופיע לפני  ;ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿלכאורה ,הוא לא אומר לנו מאומה:

.Ã...ęĕĚü ĕĀ Ħĥāþ Ĉ Ęĥø Ĉ Ėø Ĥþ ďþă ÅĐ ĤĐÿ Ěý đă Ğĝø ĕă ü đ”ÿ

)שמ י ,לג(

מה כל ככ רע בנ,יעה הזאת?
נשוב וננתח את אופנ המ,ע של עמ ישראל לאחר טביעת המצרימ בימ ,ופ,
ונשווה בינ שני המ,עות:

.Ã...ğđă ĝ ęĕă ÿ Ěü ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĦČþ Đĥāþ Ĉ Ě Ğĝÿă ĕă ÿ đ”ÿ

)שמות טו ,כב(

בימ *ופ משה מ,יע את ישראל בעל כורחמ .לעומת זאת ,בהר ה’  -העמ נו,ע
הע ָּכבה .שמ היה העמ ע,וק בביזת מצרימ,
מעצמו .בימ *ופ אנו יודעימ את ,יבת ַ
ולא רצה להיפרד כל ככ מהר מגדות ימ ,ופ.
מה קרה כאנ? מדוע רצו להתרחק כל ככ ַמ ֵהר ֵמ ַהר ,יני?
הגמרא במ,כת שבת ,דורשת בשמ רבי חמא ברבי חנינא:

.ÃÅĐ ĕĤēČĚ đĤĝĥ - ÅÅĐ ĤĐÿ Ěý đă Ğĝø ĕă ü đ’”ÿ

)שבת קטז(.
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פירוט נו1פ נמצא במדרש ’ילקוט שמעוני’ ומוזכר בפירוש הרמב”נ והתו1פות:

.ÃĤĠĝĐ ĦĕčĚ ēĤđčĐ ģđĜĕĦė ,ĐēĚĥč ĕĜĕĝ ĤĐĚ đĞĝĜĥÃ
יש לנו כאנ גמ משל וגמ נמשל.
המשל :ילד בורח מבית ה1פר כי הוא חושש פנ יטילו עליו עוד ועוד דרישות
ומשימות .בעיני הילד ,כל שעת חיוב בלמידה ,מגבילה את חירותו .כל יומ הוא
מתבשר על עוד ועוד אי1ורימ והגבלות.
הילד אינו מבינ שהמורימ בבית ה1פר רוצימ בטובתו ומכינימ אותו להתמודד
בהצלחה מול אתגרי החיימ .מדוע אינ הילד מבינ זאת?
בעייתו של ילד זה היא חו1ר ֵאמונ במערכת החינוכ .ייתכנ שאינ לו כלימ מתאימימ,
האמונ.
וייתכנ שהמערכת לא נקטה בצעדימ הנכונימ כדי להגביר בו את ֵ
הּפתרונ הוא בהחזרת ֵאמונ הילד במחנכיו .עלינו להפנימ בו את ההכרה ,שכל מה
ִ
שמחנכיו עושימ הוא אכ ורק למענו ולמענ רווחתו העתידית .אמ נצליח לשכנעו,
נוכל למנוע את הידרדרותו במ1לול הכע ,1ההתנגדות וההתפרקות.
הנמשל :עמ ישראל בורח מהר 1יני מחשש פנ יו1יפו עליו עוד ועוד מצוות וחובות.
גמ כאנ הגורמ הוא חו1ר אמונ בה’ .עמ ישראל לא הפנימ שכל המצוות והחוקימ
נועדו להעניק לנו חיי נצח והמ נובעימ מאהבתו אלינו ולא חלילה להיפכ.
זוהי הפורענות הראשונה שאליה התכוונה הגמרא.

ַּכ ַא ֶשר יִ ָּשא ִאיש ֶאת ְּבנֹו
נתבוננ בדברי התוכחה ,שמשמיע משה רבנו באזני עמ ישראל:

đă ĜĦāĀ Č ĦĦý ĘĀ ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý đă ĜČĕĀ Ģü āđĐ đă ĜĦāĀ Č ÅĐ ĦČÿ Ĝø ĥĉ ü čă ø đă ĤĚČā
ø Ħă đÿ ęėĕþ Ęý Đû ČĀ čø đă ĜĎø ĤĀ Ħăý đÃÿ
)דברימ א ,כז(
.Ãđă Ĝďĕý Ěü ĥø Ĉ Đÿ Ęø ĕĤāü ĚČù ĐĀ ďĕÿ čă ø
האמונ בה’ .זוהי תמצית התחושה המ1ולפת
יש כאנ ביטוי מזעזע לחו1ר ֵ
והמופרכת ,ההור1ת וממוטטת את כל הבנינ .כאנ בדיוק טמונ הי1וד הרעוע ,שעד
שלא נתקנ אותו ,לא נצליח להתקדמ.
איכ זה ייתכנ ,שכל הנִ 1ימ והמופתימ ששברו את עולו של מלכ מצרימ והוציאו עמ
עבדימ לחירות עולמ ,ישמשו בעיני חלק מנ העמ כאמצעי להשמדת עמ ישראל?
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איכ זה יכול להיות ,שעמ ישראל שלא נפלה שערה משערות ראשו בכל מכות
מצרימ ,ואשר ניצל מחיל מצרימ שביקש להשמידמ ,יחשוב שהוא עמ שנוא על
ידי ה’?
הרי זהו בדיוק הטיעונ שהשמיע משה רבנו בדברי ה,נגוריה על עמ ישראל לפני ה’:

ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ęČĕĀ čü Đú Ęÿ ÅĐ ĦĘāþ ėĕø ĕĘü čă ø Ěü ęĥĀ ă Ĉ Ěü đă ĜĦČ
) đă ĤĚČāהגויימ( Ā Ģý āđĐ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ
ø ĕ ěĠ”þ ă
)דברימ ט ,כח(
.ÃĤčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ęĦĀ Ěü Đú Ęÿ ęČĕĀ Ģü āđĐ ęĦĀ āđČ āđĦČĀ Ĝø ĥĉ ü ă Ěü đă ,ęĐþ ĘĀ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú
רק הגויימ עלולימ לומר זאת ולא חלילה עמ ישראל .איכ יכול עמ ישראל אפילו
לחשוב ככ?!
עלינו לזכור את האמת ולהתבוננ מה עושה ה’ למעננו.
האמת היא ,שה’ נושא אותנו על כתפו לאורכ כל הדרכ ,מתוכ אהבתו ודאגתו
אלינו.
רעיונ זה יומחש היטב בעזרת ה,יפור העממי הבא:

לילה אחד אדמ חלמ שהוא הולכ על שפת הימ.
הוא מטייל יחד עמ מלאכ.
בשמימ הבזיקו תמונות מתוכ החיימ.
בכל תמונה שהבזיקה בשמימ הבחינ בשני זוגות עקבות רגלימ שהיו בחול.
זוג אחד  -שלו ,וזוג אחר  -של המלאכ.
בעקבות והבחינ כי פעמימ רבות יש רק זוג אחד של פ,יעות לאורכ
ֵ
הביט האדמ
הדרכ.
הוא גמ הבחינ כי זה חוזר על עצמו בתמונות העצובות של חייו.
פונה האדמ אל המלאכ ושואל:
מלאכי! אתה אמרת לי ,שכאשר אחליט ללכת אחריכ ,תלווה אותי לאורכ כל
הדרכ.
בעקבות של זוג אחד בלבד.
אכ שמתי לב ,שדווקא בתקופות הקשות בחיי הבחנתי ֵ
מדוע בזמנימ שנזקקתי לכ ביותר  -נטשת אותי?!
עונה לו המלאכ:
בני! אני אוהב אותכ ולעולמ לא אעזוב אותכ.
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באותנ תקופות שבהנ היה 9בלכ כה רב ושמ אתה רואה רק זוג אחד של עקבות,
לא היו אלה עקבותיכ.
היו אלה עקבותיי שלי ,בעת שנשאתי אותכ על כתפיי.
נשוב אל הפ9וק הזה:

Ėø Ĥþ ďþă Đÿ ĘėĀ čă ø , āđĜčă ø ĦČþ ĥĕĈ Čü Čĥĉ Ā ă ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ Čú ĥĉ Ā Ĝø Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĀ Čü ĤĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ĥčă Ā ďø Ěüă čÿ đă Ã
)דברימ א ,לא(
.Ã...ęĦăþ ėø Ęÿ Đú Ĥĥþ Ĉ Čú
ה’ נשא אתכמ על כפיו לאורכ כל הדרכ; העקבות במדבר ,המ של הקב”ה בלבד.
נצטט את תוכחת משה רבנו לישראל:

” .Ãęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐčă ÿ ęĜĕü Ěü Čú Ěÿ ęėþ Ĝĕø Čý ĐĒþă Đÿ ĤčĀ ďĀă čÿ đă

)שמ ,פ9וק לב(

מהו ?ÃĐĒĐ ĤčďĐÃ
הנה ההמשכ:

Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ęėþ Ħāø ČĤø Ęÿ ĐĘĀ ĕø Ęÿ ĥĈ Čý čă Ā ,ęėþ Ħāø Ĝēú Ęÿ ę āđģĚĀ ęėþ ĘĀ Ĥđă ĦĘĀ Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü Ėø Ęāý ĐĐ”ÿ
)שמ ,פ9וק לג(
.ÃęĚĀ āđĕ ěĜĀ ĞĀ čþ đă Đă čĀ đă ėĘø Ħăý
דעו לכמ ,כי באותה שעה שאתמ בורחימ מה’ פנ יכביד ידו עליכמ במצוות נו9פות,
בה בעת הוא מחפש עבורכמ מקומ אידיאלי לחנייה .הוא מחולל את עמוד האש
והעננ ,כדי להוביל ולהנחות אתכמ במדבר המ9וכנ.
לא לחינמ אנו חוזרימ על המשנה הבאה פעמ אחר פעמ ,לפני שמקדשימ את שמ
ה’ באמירת קדיש:

ęĐĘ ĐčĤĐ ĖėĕĠĘ ĘČĤĥĕ ĦČ ĦđėĒĘ ĐÃčģĐ ĐĢĤ :ĤĚđČ ČĕĥģĞ ěč ČĕĜĜē ĕčĤÃ
)משנה9 ,ופ מ9כת מכות(
.ÃĦđđĢĚđ ĐĤđĦ
המצוות לא באו כדי לכופפ אותנו ולהגביל אותנו; להיפכ ,המ באו כדי לזכות
אותנו בחיימ הנצחיימ .זוהי ה9יבה לריבוי מצוותיה של התורה.
נשוב אל פרשת .ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ
הפ9וק הקודמ הוא.Ã...ęĕĚü ĕĀ Ħĥāþ Ĉ Ęĥø Ĉ Ėø Ĥþ ďþă ÅĐ ĤĐÿ Ěý đă Ğĝø ĕă ü đÃÿ :
מה עושה ה’ באותה שעה?

.”ĐēĀ đă ĜĚø ęĐþ ĘĀ Ĥđă ĦĘĀ ęĕĚü ĕĀ Ħĥāþ Ĉ Ęĥø Ĉ Ėø Ĥþ ďþă ęĐĕþ Ĝý Ġø Ęü Ğÿ ĝāý Ĝ ÅĐ ĦĕĤü čă ø ě āđĤČú đ...Ã
ÿ

)במדבר י ,לג(
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בדיוק באותה שעה בה ישראל מפרשימ בצורה מ,ולפת את כוונת ה’ להכביד
עליהמ ,ה’ מחפש עבורמ מקומ למנוחה.

כעת נבינ טוב יותר את כוונת הגמרא שהובאה לעיל ,ואשר ביארה שפרשת ĕĐü ĕø đÃÿ
 ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă üהונחה כאנ כדי להפ,יק בינ פורענות ראשונה לשנייה.
כלומר ,יש כאנ רמז .אילו היינו עוצרימ את ה,חפ מיד אחרי הבריחה מהר ה’ על
ידי שנכיר וניווכח כי ה’ אוהב אותנו ומחפש עבורנו רק את הטוב ,היינו יכולימ
השרפה.
ֵ
למנוע את הפורענות השנייה שהיא התמרמרות נגד ה’ ,המובילה לעונש
היינו יכולימ למנוע גמ את חטא התאווה שהתרחש מיד אחרי שקיעת האש.
זה מ,ביר גמ את דברי הגמרא שעתידה פרשה זו להיעקר מכאנ ולהיכתב במקומה.
אינ הכוונה לכתיבה מחודשת של ,פר התורה ,אלא הכוונה שיבוא יומ באחרית
הימימ שבו יכיר עמ ישראל בח,ד ה’ הנטוי עליו כל הזמנ .אז לא תהיינה ,טיות
אחרי אלוהימ אחרימ וממילא לא תהיינה פורענויות.
תפקידו של ארונ הברית יהיה להילחמ את מלחמות ישראל ,ולאחד אותמ לגוי
אחד בארצ בהיותו ניצב במרכז מחנה ישראל.

נוני”מ
היכנ מקומה המקורי של פרשת ?ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ
רש”י לוקח אותנו לפרשת במדבר ,וזאת על פי דברי רב אשי בגמרא שהזכיר את
פרשת הדגלימ .על פי זה ,הכוונה היא לפ,וק הבא:

.Ã...ĦāĜēú Ěÿă Đÿ Ėø āđĦčă ø ęĕă ü đü Ęø Đÿ ĐĜý ēú Ěÿ ďĞý āđĚ ĘĐāþ Č Ğĝÿ ĜĀ đÃø

)במדבר ב ,יז(

.Ã...ĐĥĚ
þ Ĉ ĤĚČā
כאנ ,במקומ הזה היה ראוי לכתובþ ĕă đÿ ěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ :
מהו אמ כנ ,הרמז בשני הנוני”מ ההפוכימ האלה?
ֵ
רּבנו בחיי מציינ כאנ רמז מופלא .ישננ חמישימ פרשיות )פתוחות ו,תומות( מהמקומ
ההוא ועד המקומ הזה.
נו”נ בגימטרייה  .50 -הנ הפוכות כדי לרמוז ,שיש לחזור למקומ ההוא המרוחק
 50פרשיות.
נמשיכ ונעמיק בשני הפ,וקימ המופלאימ האלה.
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שמונימ וחמש אותיות
הגמרא במ3כת שבת קובעת:

ĕĐĕđÅ ĦĥĤĠ ěđĎė ĦđĕĦđČ ĥĚēđ ęĕĜđĚĥ ĔģĘĘ đč ĥĕ ęČ ,ĐĘčĥ ĐĤđĦ ĤĠĝÃ
) ĐģĘďĐאמ פרצה בשבת(ěĕČ - đČĘ ęČđ ,
ý ĕĜĠĚ đĦđČ ěĕĘĕĢĚ - ÅěđĤČĐ ĞđĝĜč
)שבת קטו(:
.ÃěĕĘĕĢĚ
המדובר הוא באי3ור שהטילו חכמימ על הוצאת חפצימ מבית בוער בשבת,
מחשש שמא יבואו לכבות את הדלקה .בינ שאר היוצאימ מנ הכלל שהתירו
חכמימ להציל ,המ כתבי קודש .לאור זאת ,התירו להציל אפילו 3פר תורה בלוי,
שרובנ המוחלט של אותיותיו דהה .ההיתר מותנה בככ שנשארו מכל ה3פר לפחות
 85אותיות שלמות.

המ3פר הזה  ÃĦđĕĦđČ ĥĚēđ ęĕĜđĚĥÃהוא מ3פר האותיות בפרשת Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ
 ,ÃěāĤČĀ ĐĀוהוא השיעור המזערי להחלת קדושת 3פר תורה.
נצטט שוב את פרשת :ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ
.ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă Ěü ĖĕĀ Čþ Ĝø ĥ
ĉ ÿ Ěø đă ĝĜĂ ĕĀ đø ĖĕĀ čþ ĕāø Č đă ĢĠĂ ĕĀ đø ÅĐ ĐĚĀ đă ģ ,ĐĥĚ
þ Ĉ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĠý Ęø Čÿ Ħ āđččø Ĥü ÅĐ ĐčĀ đă ĥĈ ,ĤĚČā
ÿ ĕ ĐāēĜĂ čø đă

)במדבר י ,לה-לו(

ארונ הברית נושא שלושה דברימ .גמ את שמ ה’ ,גמ את שמ ישראל וגמ את
התורה שהיא הברית בינ ה’ ובינ ישראל .ארונ הברית הוא המוציא והמביא את עמ
ישראל .הוא מוציאמ למערכה קרבית וה3תעפויותיה ,והוא מכנ3מ למחנה אחד
ומאוחד.
והשמימית של עמ ישראל היא תמצית קדושת
ֵ
יוצא אפוא ,שהנהגתו האלוקית
ארונ הברית ו3פר התורה.
המ3פר  85מתחלק לשני מ3פרימ.22 + 63 :
לְ ַמה רומזימ שני מ3פרימ אלה?
נפתח במ3פר ’עשרימ ושתיימ’.
הּפ3קה  ,ÃĕĠý Ęø Čÿ Ħ āđččø ĤÃüכוונתה לשתי רבבות
ִ - ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĠý Ęø Čÿ Ħ āđččø Ĥü ÅĐ ĐčĀ đă ĥÃĈ
עשרימ אלפ( ושני אלפימ )מיעוט רבימ  -שניימ(.
ואכנ ,ככ הגמרא מציינת במקביל:

)היינו

ֹלת ָכ | ַו יְ ִה י ִּב נְ ַֹ ,ע ָה ָא רֹ נ | 73
ְּב ַה ַע ְ

.ÃğĘČ ęĕĕĜĥđ ęĕĤĥĞĚ ĦđēĠ ĘČĤĥĕ ĘĞ ĐĤđĥ ĐĜĕėĥĐ ěĕČÃ

)בבא קמא פג(.

בנו,פִּ ,פ,קה זאת מכילה עשרימ ושתיימ אותיות .יש כאנ הקבלה י,ודית במ,פר
’עשרימ ושתיימ’ ,בינ מ,פר האותיות לבינ מ,פר האנשימ.
יש להעיר ,כי בשעה שפקד משה את הלויימ ,עמד מ,פרמ על עשרימ ושניימ אלפ.
כלומר ,היה במניינמ המינימומ הדרוש כדי שהשכינה תשרה עליהמ ברמה של מורי
דרכ העמ.
נעבור כעת למ,פר ’ששימ ושלוש’.
 ÃĘČý ĤĀ ĥהמ,פר ששימ ושלוש יהפוכ ל’שישימ רבבות
על פי הכלל של ĉ ø ĕü ĕĠý Ęø Čÿ Ħ āđččø ĤÃü
ושלושת אלפימ’.
זהו בדיוק מ,פרמ של בני ישראל באותה שעה ,שעמד על ) 603,350רבבה .(10,000 -
דרכ אגב ,זוהי אחת ה,יבות למניינ בני ישראל במדבר.
שלוש פעמימ נמנו בני ישראל במדבר:
 .1בשנה הראשונה לצאתמ ממצרימ.
 .2בשנה השנייה

)אחרי חטא העגל(.

 .3ב,ופ ארבעימ שנה )אחרי שמתו כל דור המדבר(.
בכל שלושת המניינימ האלה ,לא פחת מניינמ מהמ,פר הי,ודי של שישימ ריבוא
).(600,000
יוצא אפוא ,שפרשת  ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿמרמזת על מ,פר בני ישראל שעליהמ
שרתה שכינת ה’ ) ,(63ועל מ,פר בני לוי )כולל כוהנימ( שעליהמ שרתה שכינה
מתוקפ היותמ משרתי ה’ ומורי דרכ העמ ).(22
כלומר ב,כ הכול .85=22+63 -
משומ ככ תיחשב פרשייה זו ל,פר בפני עצמו ,כפי שמציינת הגמרא:

) ĐĒ ČđĐ ęĥĐ ěĚ ČĘ ,ĤĚđČ ĕčĤÃפרשיה זו מופרדת לא מנ הטעמ שנזכר לעיל( ČĘČ
)שבת קטז(.
.ÃđĚĢĞ ĕĜĠč ČđĐ čđĥē ĤĠĝĥ ĕĜĠĚ
כלומר ,ששני פ,וקימ אלה מהווימ חטיבה הנחשבת ל,פר בפני עצמו כמו
בראשית ,שמות וכו’.
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על פי זה ,מניינ החומשימ ב7פר התורה אינו חמש ,אלא שבע; כלומר ,פרשייה זו
מחלקת את 7פר במדבר לשלושה 7פרימ :מתחילת ה7פר ועד כאנ ,פרשייה זו,
וממנה ועד 7ופ ה7פר.
ככ ממשיכה הגמרא ומלמדת:

האמרה הבאה( Ĥč ĘČđĚĥ ĕčĤ ĤĚČď ČĐ
) ČĘĒČ ěČĚėÃכמי מנ התנאימ הולכת ִ
) ÅĐĞĀ čø ĥü Ĉ ĐĕĀ ďþ đă Ěă Ğÿ ĐčĀ Ģø ēÅĀ :ěĦĜđĕ ĕčĤ ĤĚČ ěĚēĜמשלי ט ,א( ĕĤĠĝ ĐĞčĥ đĘČ -
)שבת קטז(.
) ěČĚė ?ĐĤđĦכמי(? .ÃĕčĤė -
זאת אומרת ,עמ ישראל הוא 7פר חי בפני עצמו .נפשות בני ישראל המ האותיות
מ7פר תורה שבלה
של ה7פר הזה .המ מיוצגימ ב־ 85אותיות מפוזרות ,שנשארו ֵ
ונקרע ועדיינ הוא עומד בקדושתו.
נ7כמ ונאמר:
פרשייה מופלאה זו של  ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿמקפלת בתוכה את דאגת ה’ לעמו
ישראל .ארונ הברית יוצא לפניהמ ובא לפניהמ ,נלחמ באויביהמ מצד אחד ,ומשכינ
שלומ ביניהמ מצד שני .גמ מ7פר בני ישראל רמוז בפ7וקימ האלו .מכאנ החשיבות
העצומה שיש לאמירת שני הפ7וקימ האלה בבית הכנ7ת בעת פתיחת ההיכל
בהוצאת 7פר התורה ,ובשעת חזרתו להיכל.

