
  תשע"ח סיון                                בס"ד
    חג שבועותובמדבר פרשת השבוע גיעות מנ

  
 .םיארגוניים וסטטיסטי םעניינייבמדבר. הספר מדבר על ספר לקרוא בבע"ה תחיל בשעה טובה ונהשבת 

ראשי הציבור אים ויהנששמות לווים ללארבעה מחנות , פרטים טכניים ,קביעת תפקידים  ן השבטיםארגו
                                                                              . ועוד מפקדים עריכת השבטילפי מוצאם 

רמזים ו"משעממים "  כביכולפרטים שנלמדות מבין השורות של מרתק לקרוא פרשנויות שונות כרגיל 
  מאירים גישה מוסרית ערכית ודרך חיים .בכך ומעבר לפשט המלמדים אותנו הרבה רבים 

  
ְּבִמְסַּפר  ְלִמְׁשְּפֹחָתם, ְלֵבית ֲאֹבָתםִיְׂשָרֵאל, -ֲעַדת ְּבֵני-רֹאׁש ָּכל-ְׂשאּו, ֶאת ...ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני-ֶאלה'  ְיַדֵּברוַ "

ָתם-ֵׁשמֹות, ָּכל  :                  מפקדלקיום סיבות שלוש מפרט הרמב"ן יואל רפל מביא את ה " ָזָכר ְלֻגְלְּג
ת יעקב ירדה לנצח נצחים . משפח נס קיומו והישרדותו של העם היהודי. המפקד מנציח ומדגיש את 1

התרבו הם במדבר ואפילו העונשים מד הש תניסיונוולמרות גזירות פרעה שבעים נפש "רק" עם למצרים 
התורה מדגישה  את האדם הבודד יםמחשיבם נכמות ומספר אי. בניגוד לדעה המקובלת ש2. מאות אלפיםל
כל ול ביטוי לערכו ולמשמעותו של כל יחיד ויחידלתת  אחדל" הקב"ה מונה אחד   רֹאׁש-ְׂשאּו, ֶאת" 

  מלמדת התורה  – סיבה פרקטית .3 .אלואינדיבידוכל יהודי נספר וכל יהודי הוא יחיד  .שבטומשפחה 
והתמודדות  מלחמה לקראת כיבוש הארץ ,ל ותהכננערכו לקרב , משה ואהרון  .אין סומכין על הנס "" ש

  ,היערכות, לוגיסטיים, אסטרטגיים ,םמבלי לטפל בדברים הטכנייצאת לקרב לא יעלה על הדעת ל .במדבר
הרמב"ן מעיר " כי התורה בכל דרכיה לא תסמוך על הנס  .העומד לרשותם סד"כ ידיעת כח מודיעין ,

ולא להסתמך על ניסים , יש להקים צבא  שירדוף אחד אלף " המסר של התורה היא לפעול בדרך הטבע
ניצחונות צבאיים  .קשים קורבנותלצערנו יכול לגבות אי ש, כיבוש הארץ יבוצע במאבק צבשל לוחמים

כמובן ופשם להגנת העם והמדינה המחרפים את נ, ולא מלאכיםיהודיים  הם תוצאה של לחימה של חיילים
  . אבל לא במקומם תפילות , לימוד תורה ומעשים טוביםשלב שלצורך הצלחתם נדרש ל

כלפי בני עמם .  אויבינו האכזריים לא רק כלפינו אלאגישת השבוע שוב ראינו את אלפי הבדלות  להבדיל
שולח שאותם הוא   )מהכמות  תאכזבמו ( מיליוןהצעדת על כריז מהוא החמאס אינו סופר את הבודדים 

הם  .נהרגחשיבות לאדם הבודד שמעניק אינו אויב הבניגוד אלינו  .ותכנון אכפתיותללא כל היסוס למות 
 וזאת ובעולם םבעמם מחזקים את מעמד (אם נהרגו ) יםגוהרעשרות  לגישתם ." במשקל"גים הרו יםסופר

? הורים יהודיים לעולם לא יעודדו את  חיהםבמות א והשיג םאיזה הישג הלמרות שבפועל ולמעשה 
שרדה וובלתי אנושיים , היהדות התקיימה אלפי שנים בתנאים קשים מתאבד  –ילדיהם להיות שהיד 

- ְׂשאּו, ֶאתובגישה שכל אדם הוא עולם ומלואו " והערכים האמונה בזכות עולמה המוסרי , עולם התורה 
לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש וכפי שלמדנו במשנה "  " כל אחד חשוב רֹאׁש

  " .אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא
  

מתן תורה / יום הקהל /  עצרת חג הקציר / חג ם / חג הביכורי –את חג השבועות  בע"הנחגוג במוצ"ש 
  .של פסח (לא להתבלבל עם שמיני עצרת בתם חג הסוכות )

מעמד הר ב – חשיבות אחדות העם  - ומוסריים  ערכים חינוכיים ללומדים מהחג וממתן תורה עחב"ד 
כאיש אחד  –פירוש רש"י המפורסם ו" ָׁשם ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיַחן" ת וללא שום מחלוקוסיני עם ישראל היה מאוחד 

באמונה  עם ישראל קיבל עליו" ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" –עול מלכות שמיים ללא עוררין קבלת  .בלב אחד
עם ישראל הוא הראשון שקיבל על   -אמונה בה' אחד  ללא כל סייג לקיים את התורה והמצוות שלימה 

"פיזיים  הקדומה שבה עבדו אלילים וזאת בתקופהאין לו גוף, שאין לו דמות ועצמו אמונה באל אחד 
עוברת כבר אלפי שנים במסורת תורת ישראל תורת ישראל נצח מסורת  .מכל סוג שהוא ומוחשיים "

התורה הקדושה ניתנה דווקא במדבר השומם על הר  -צניעות וענווה . מדור לדור במדויק כפי שנמסרה 
כך התורה אף אחד  ו שלרכושות וענווה וללמדנו כי כשם שהמדבר אינו ללמדנו צניעמפואר "פשוט" ולא 

רים את הפירות הראשונים בוח - מצוות הביכורים  -להודות לקב"ה . ואחד  כל אחדעבור פתוחה 
להעלות אותם "ביכורים" לקב"ה בבית המקדש בירושלים לשבח והודיה ביותר של העונה והטובים 

   .בגדולתו והודאהעל מעשיו הודיה עולם לקב"ה מתוך הכרה בבורא 
   

 וחג שמח שבת שלום

  שלר איתן
  

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


