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   עלותךה  ב  פרשת השבוע נגיעות מ

 

ָךב  פרשת השבוע ב ֲעֹלת  על ידי אהרון הכהן  כןת המשנורמ להכין ולהדליק אתציווי ה .שוניםנושאים  ה 

פסח  לחגוג אפשרות  ה ,מידי יום ביומואותה הצורה והדרך בוחדוות מצווה שמחה  ,קותמתוך דב הגדול

עברת הודעות לה רותחצוצבצורת  " רשת תקשורת"הקמת  .ומאה או דרך רחוקהמי טמטע  למפספסים שני

על משה ועל   יהייחוד הפסוק  .השלומתן , מינוי שבעים זקנים ,ברות התאווהקחטא המתאוננים ו. לכל העם

נבחר  האדם שהדתות הנפוצות בעולם  3בכל  על אף היותו מנהיג המנהיגים ונביא הנביאים ,אופיו המיוחד

ביהדות  נים המכונ  יםהאירועוהטומאה אל  את עם ישראל מתחתית המדרגה  ע"י הקב"ה להוביל ולהנהיג

לאורך עשרות שנים קבלת תורה ו ,המצרית הובלת הגאולה ההאימפריפרעה מלך  כנגד מההתייצבותהחל 

ה, ָעָנו ְמֹאד " הוא נשאר  והישגילמרות כל  לכניסה לארץ ישראלעד שהיו מוכנים  ִמֹכל,  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶׁ

ר, ַעלָהָאָדם, א   ָדָמה-ׁשֶׁ עליו גם ווצרת עין  כנגדו קמה התקוממות שפלה ולצערנו הרב אפילו"  ְפֵני ָהא 

   .ומפי גדולים וקדושים מיותרת  לשון הרערכילות ו הוצאה

 

ת ל-"ְבַהע ֹלְתָך, אֶׁ  פרשת תצווה ספר שמות בכבר באמרה מּול ְפֵני ַהְמנֹוָרה " )ח' ב' ( מצווה זו נ -ַהֵנֹרת, אֶׁ

גם שם במשמעות של  ו(  כה'-)מ' כדה' " ַוַיַעל ַהֵנֹרת, ִלְפֵני "פקודי פרשת בו) כז' כ' (  " ְלַהע ֹלת ֵנר, ָתִמיד"

אור בשם עם ישראל נראה כי הכוהן הגדול מאיר ומהן פרופ' לייבוביץ מביא פרשנויות שונות . עליה

          . יום ה בריאת האור ובזכותו העולם מאיר מידיי ה' אשר מעשהו הראשון בבריאה היקדוש לפנ 

מנורה אלא י ה"עדליק שהכהן הגדול ל הלאכותי שמברור שהקב"ה יוצר האור והעולם אינו זקוק לאור ה

את עלינו להאיר הכהן מאיר כסמל ואילו  .נותן זכות לעם ישראל באמצעות הכהן הגדול להאיר לקב"ה

ללמדנו שזו נר  להעלות נר ולא נאמר להדליקנאמר  .רך הישרוההליכה בד העולם באמצעות לימוד התורה 

       .רוחניתה חשיבותהי להדגיש את כדבמובא מס' פעמים  ציווי להאיר ולהתעלות כן הל, עליה רוחנית

 .       מעשי קירוב וקיום התורה,דרך ארץ , א אישית באמצעות דוגמ איר את העולםלהם ישראל ל עע

בדרכים  ולהוביל את העולם לא רק במדעים רפואה הייטק אלא  את הפוטנציאל לשנותיש לעם ישראל 

  אכזבמגם שעם ישראל יחד עם זאת כדרכה התורה איננה מסתירה בפרשה שלנו אולם טובות ואמונה 

  .נפלו בקרב על יצר התאווהשל דבר בסופו תאוננים שמה ו חטאכפי שמפעם לפעם ומועד 

 

  את  גישההתורה מד .נכשלים בו מידי יוםנו אך רובלכאורה קל אירוע כאמור סיום הפרשה מובא לקראת 

זכויות רבות   אחות משה שלזכותה נזקפות , מרים הצדיקה הגדולה". לשון הרעה"של  הגודל חומרת

כאשר  הף חירוף נפשתו ממוות ודאימשה  תהצילה א, האחות האוהבת ש,צדיקה אשת עשיהמנהיגה 

בהצעה זר ו של העריץ האכהסתירה את משה בתיבה והגדילה לעשות כאשר בדרך אמיצה פנתה לבת

אף בצניעות כנראה ואחים בין  שיחת חולין פשוטההקדוש אהרון עם ברה דיצדיקה מרים ה .לדאוג לילד

 .לשון הרעשל  ונגיעהכנראה זו היתה רכילות אמרה אך  בדיוקמה  אחיה משה, לא ברור אודות ביחידות ו

      .של הלשון הרעוהנזק החומרה החשיבות קשה ללמד את גודל  נענשתהבכירה דרגתה של במרים  

 תאופייניתגובתו של משה  .כלשהיא הרהעברק  יתכן אף שמדובר לפגוע באחיה  ההתכוונ לא רים ברור שמ

ל"  להצלתה ולרפואתה  שה ובתחינהלמשה ולגדולתו הוא צועק אל ה' בבק ה, אֶׁ ֵאל,   ֵלאֹמר:ה'  ַוִיְצַעק ֹמׁשֶׁ

  " ָנא ְרָפא ָנא ָלּה

 

איננה מסתירה את אופיים האנושי של מנהיגי ונביאי  היא  ,אדםר מפגיעה בכבד ולהיזהמלמדת להתורה 

ומראה שגם למנהיגים ולבני משפחתם   כבוד האדםשומרת על  התורה ., אהרון ומשה, מריםעם ישראל

 . אין חסינות מעונש מידי שמיים 

 

 . שבת שלום                                                              

 

 

 שלר איתן                          

 

  אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


