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ניתן לראות , (ה והלאה, במדבר ח" )הלויםקח את "בפרשיית 
הביטוי . חזרה של התורה על מילים באופן שיש להתבונן בו

16חוזר " בני ישראל"וכן צמד המילים , פעם20-מופיע כ" הלוים"
.  בולטת בחזרתה" לי"פעמים ואף המילה 
ישנו פסוק מיוחד במינו שבו ביטוי " בני ישראל"בעניין צמד המילים 

:מיוחדפעמים באופן 5זה חוזר 
ְּנָה אֶת " ְּוִי ִםוָאֶת  ְּתֻנִיםהַל ָ נ ְּבָנ ְּאַהֲֹרן ו ל ְּ ל ֹוך ְּנֵי יִש ְָּראֵל יו מִת  ֹבד אֶת לַעֲ ב 

ְּנֵי יִש ְָּראֵל עֲֹבדַת  ְּכַפ ֵר עַ ב  ְֹּאהֶל מֹועֵד ו ל ְּנֵי יִש ְָּראֵל ל ב  ִ ב  ְּלֹא יִהְּיֶה ב  בְּנֵי  ו
ְּגֶש ֶת יִש ְָּראֵל ְּנֵי יִש ְָּראֵל נֶגֶף ב  דֶש הַאֶל ב  ."ק ֹ

פעמים נאמר בני  ' ה: "הזו ומסביר אותההחזרתיותי מזכיר את "רש
ישראל במקרא זה להודיע חבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד 

".בהרחומשי תורה וכך ראיתי בבראשית ' הכמנין
ששואל בכל , "מ"הריבעל חידושי ", מביא את זקנו" שפת אמת"ה

רק לפי : "ועונה? בפרשייה הזו חוזר ביטוי זהדוקאזאת מדוע 
חביביןדעתן של בני ישראל בעבור זה כי יחלשלא , הלויםשנבחרו 

".הם

ועדיין יש מקום להתבונן בכך שבני ישראל מוזכרים באופן בולט 
. הלויםבפרשת דוקא

ְּכָל: "וכן יש להבין את הפסוק הבא ְּאַהֲֹרן ו ְּנֵי  וַי ַעַש  ֹמש ֶה ו עֲדַת ב 
ְֹּכל אֲש ֶר  ְּוִי ִם כ  ְּוִי ִ הֹמש ֶאֶת' הצִו ָהיִש ְָּראֵל לַל ְּ לָהֶםעָש ו  כ ֵןםלַל נֵיב 

וישראלהניפםואהרןהעמידןמשה: "מסבירי"רששעליו".ָראֵליִש ְּ
להיותצריכיםשכולםהמיוחדהעניןמה". ידיהםאתסמכו

?הלויםבהקדשתשותפים
ישנה כפי שהזכרנו מילה נוספת שחוזרת בפרשייה זו , לכךובנוסף 

". לי"–באופן שיש להתבונן בו 

ניתן לומר שתפקידם . הלויםנראה שיש משהו מיוחד בתפקידם של 
ל אומרים שהם דבר  "המערכות שחזשלוש להוציא אל הפועל את 

". הוא וישראלבריךקודשא, אורייתא"–אחד 

ְּלֵוִי : "התורהבעניןהוא הלויםתפקיד אחד של  יֹורו  ... אָמַרו ל
ָ מִש ְּ ָ פ  ְּיַעֲֹקבטֶיך ָ ל ְּתֹוָרתְּך ְּיִש ְּו הםלוישבט(. ג"לפרקיםדבר" )ָראֵלל

באהלוישבטשלהשניההמשמעות. ישראלבעםהתורהמעבירי
ְּתֻנִיםכ ִי: "ה"הקבשלחלקושהםבכךביטוילידי ְּתֻנִיםנ ָ הֵנ " לִיהמ 

מבניבאוהכל. בעולםה"הקבשלהשליחיםהם, (טז, במדבר ח)
–אמתבשפתלהביןשניתןכפי. השלישיהעניןשזהו, ישראל

לתורהשלובחיבור, ישראלעםאתביטוילידימביאיםשהלוים
מתוך"מגיעיםשהלויםבבירורנאמרזובפרשהדוקאלכן. ה"ולקב
.ישראלסגולתאתלפועלשמוציאיםכמי" ישראלבני

,  זו התורה–" ויעש משה: "גם ניתן להבין את הפסוק שהזכרנוכך 
צריך ". וכל עדת בני ישראל", ה"זה הקודש והחיבור לקב–" ואהרן"

בתוך בני  "הלויםכשהדגש הוא על התפקיד של , את שלושתם
.  לעשות את תפקידםהכחהנותנים להם את " ישראל

: כותב( ג"היג"פי)ם בסוף הלכות שמיטה ויובל "אמנם הרמב
אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה , ולא שבט לוי בלבד"

לשרתו ולעובדו ' רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה
צוארולהים ופרק מעל -האשעשהווהלך ישר כמו ' לדעה את ה

הרי זה נתקדש קדש , עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם
ויזכה לו  , חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים' קדשים ויהיה ה

הרי דוד  , ללויםלכהניםבעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה 
מנת חלקי וכוסי אתה ' ה'(: ה, טזתהלים )עליו השלום אומר 

".  'גורליתומיך
,  שאין שבטים–ם הללו מתאימים לתקופה כשלנו "דברי הרמב

חוזר לאנשים בעם ישראל ואף " ולשרתו' לעמוד לפני ה"והצורך 
.  לאנשים מכל באי עולם

"  בני ישראל"ם למד זאת מריבוי הביטוי "לומר שהרמבניתן 
אלא , בלבדהלויםשבא לומר שתפקיד זה אינו של , בפרשתנו

מדובר בצורך גדול שיהיו אנשים שיש להם תפקיד בתורה והם 
העולם צריך להמשיך  . וזה בא מכוחם של ישראל, ה"חלקו של הקב

.להתקיים גם כשאין את שבט לוי

כשהזהות היהודית ודרך התורה עומדים על כף  , בתקופתנו
זהו . ה"עלינו להתחזק בהפצת התורה והחיבור לקב, המאזניים

". אשר נדבה רוחנו אותנו"תפקידנו כבני תורה 

.  ב"סיון תשפ' ט-במתוך השיעור שהועבר 
.הישיבהאתר ליעלה בקרוב השיעור המלא 

.תנופת הרוח והמעלהזו ,'הלויםאתוהנפת'"
. שבזה שתעמיד אותם לפני אהרן ובניו יהיו מכשירים עצמם להגביה לבבם בדרכי ה׳ וישיגו צורה אחרת

"וכמו שתלמיד חכם בשעה שבא להפריש עצמו לתלמוד תורה מיד הוא משיג צורה אחרת
(יג, במדבר ח" העמק דבר", ין'מוולוזב"הנצי)

נקודה מתוך

"לחיות עם פרשת השבוע"
ראש הישיבה



ראש הישיבה ב"צ, א"ציבמות | פניני הדף היומי 

ב"א ע"דף צ
: פפאיהושע לרב דרבבריה הונאאמר ליה רב , למיעבדלה הוהבמאי עובדאלמיעבדסבר פפארב : "אומרת הגמרא

!"?וליסמוךליקוואשינויי: אמר ליה! ?שנינהוולאו : אמר ליה! ?מתנייתאכל הני והתניא
.  אין לסמוך על התירוצים הללו, העקרוןשהגמרא תירצה את כל המשניות והברייתות שנראות סותרות את למרות 

דחיקי לא  אשינויי: "או, "נינהודחיקי דשינוייסמכינןלא אשינויי: "השתמשו פעמים רבות בביטוי זההראשונים 
".בעלמאבדחייתאלתלמודאליה דפשיטאסבראולא שבקינן , סמכינן
את ליסדלעזוב את שימוש השכלי ועלינו לנו רבותינו אין שהורונוכפי (: "נ"ד ק"יו)" ש"איחזון "הנפלא כתב ביטוי 

". משקל הגדול על היקש השכלי שהוא המלאך בין היוצר והיצור
חשוב להשתמש בשכל גם בדרך –בלימוד . ויש שכל שיודע לפלפל ולתרץ תירוצים, יש שכל ישר. חשוב לפנינויסוד 

–בדרכנו המעשית –אבל לעולם לא נעזוב . כדי ליישב מנהגים וכדומה, כדי ליישב דעות שיש עליהן קושיות, מפולפלת
.אלא על מה שמורה השכל הישר, אבל אין לסמוך עליהם למעשה, הלימודינכונים בצד התירוצים . את השכל הישר

א"עב "דף צ
זו , ובעלה הגיע פתאום, בעלההגמרא דנה האם כשבית דין התירו לאשה להינשא על פי עד אחד שהעיד שמת 

".  הדין את ההר ותביא חטאת שמינהיקובאליעזר אומר ' ר: "על כך מובאת ברייתא בגמרא". טעות"או " הוראה"
דייקאאשה "אומרת שהגמרא ?המציאותהאם הם פוסקים הוראה או מבררים את , אחדדין סומכים על עד כשבית 
שלבית הדין אין כלים  , היאהכוונה . עצמה בודקת ומבררת שאכן בעלה מת ורק אז היא נישאתהאשה–" ומינסבא

בית הדין לא יכול  –אם משה ואהרן מעידים שבעלה מת . אבל יש בעולם כלים, לברר בצורה מוחלטת את המצב
. יודעת את האמת והיא יכולה להינשא על פי עדות זוהאשהאבל . שהרי הם פסולים לעדות יחד, לסמוך עליהם

אלא זו , אין זו הוראה של בית הדין. האשהאלו בית הדין לא פוסק הלכה אלא מעביר את האחריות אל במקרים 
, יכולה לומר שהיא סמכה על בית הדיןהאשהאין . כלים לברר את המציאות ולדעת את האמתלאישה המציאות ויש 

ללא  –" הדין את ההריקוב"השימוש הרגיל של ". הדין את ההריקוב"זה אמרו ועל . אליהאלא האחריות עברה 
הבירור  –הדין . על כל דברמתגבר הבירור שלה , כאןלזה אומרים בדומה . הדין מתגבר על כל מציאות אחרת. פשרה
.  מתגבר על הכלים שיש לבית הדין לבררזה , המציאותיודעת שזו האשהאם . יותר חזק מכל דבר–האשהשל 

.תחתוך את הדברים בצורה הכי חזקה ומבוררתהיא . ההראת יקובוהדין שלה , האחריות עוברת אליה

,  אנו טועים וחושבים שמקור סמכותנו הוא כוחנולפעמים 
בעלי המאה  , חזקים יותר, העובדה שאנו גדולים יותר

סמכות  . טעותחשוב להבין שזוהי . וממילא בעלי הדעה
זה גם לא נכון וגם לא  . איננה נובעת מכך שאני חזק יותר

יתברר לו במוקדם  , הורה המבסס סמכותו על כוחו. עובד
ושהילד מצא את הדרך  , או במאוחר שכוחו מאד מוגבל

, יש הורים הניגשים לנושא בכיוון הפוך. לגבור עליו
על ידי כך שמבטיחים לילד כל  סמכותם ומנסים לבסס את 

ומתברר להם  , מיני הבטחות אם ישמע בקולם
ישנם הורים  . שעליהם לשלם עולים כל הזמן” מחירים”שה

גם זה לפעמים  , יפהשכל דבר מנסים להסביר אחרים 
.עוזר ולפעמים לא כל כך

בכוחנו  שמקור הסמכות ההורית נעוץ לא להבין חשוב 
אלא בטבע הבריאה שברא הקדוש  , בחוכמתנולא ואפילו 

האומר לו  בסיסי יש בילד משהו . ברוך הוא את עולמו
-כלומר , לשמוע בקול מי שאמור להורות לו את דרכו

פיתוי או  , כחשום הפעלת ללא , גם מוריוומכוחם הוריו 
מתוך  דרכם הורה המורה לילדיו את ולכן . מצידםנדנוד 

ייווכח עד  , בטחון פשוט בכך שבאופן טבעי ישמעו בקולו
.כמה הדברים יכולים לזרום בקלות ובטבעיות

?אם זה כל כך פשוט מדוע איננו רואים זאת
חשוב להבין שכשאנו פונים לילדנו מתוך היסוס ובלבול  

ולגרום לנו  , ישנו פיתוי לילד לנסות להורידנו אליו, פנימי
.  להתעסק עמו ללא הרף וכך לסחוט מאתנו תשומת לב

.ולכן עלינו לפנות אליהם מתוך בטחון ואמון
איננו חייבים לברר במשך כמה שעות  , בביטחוןכדי לגשת 

בהחלט מותר לנו  , כל דבר לפני שאנו אומרים להם
לקבוע דברים באופן גם הסדרולפעמים למען , לטעות

,  כשנעשה זאת בטבעיות ובפשטות. שרירותי וללא נימוקים
ושגם ילדינו  המציאות מתוך הבנה שכך הסדר הנכון של 

עד כמה ניתן להגיע  לגלות נופתע , יודעים זאת בליבם
מתוך אוירה נעימה וללא  , פעולהלחיים של סדר ושיתוף 

.כחהפעלת 

:בראשות הרב בזק" משכן"מתוך אתר מכון 
http://mishcan.co.il/

הרב מאיר בזק סמכות הורית

רמזים לפינת הילדים  

( מומלץ להדפיס מהקישורים לפני שבת   :)

1   . רש " י  י  , . ב להרחבה  : ספר  " לחיות עם פרשת השבוע "  , פרשת בהעלותך  , " החצוצרות  : קול ישראל  
מירושלים "  , עמ  ' 172  . ובקישור  : https://yesmalot.co.il/9861/

2 . רשי  י  , לד   .

3 . רש " י  יא  , א   . להרחבה  : ספר  " לחיות עם פרשת השבוע "  , פרשת  בהעלות , ך " התמודדות עם בעיו "ת  , עמ   '
159   . ובקישור  : https://yesmalot.co.il/10321/

פנים אל  "השבוע התקיים בישיבה כינוס פתיחה ל
צורך להסביר לבוגרי הישיבה מה זה אין ". פנים

השתתפתם בעצמכם  רבים מכם , "פנים אל פנים"
. בדמותכם ובצלמכםפ"פאאת ועיצבתם 

נאלצנו  רצופה שנים רבות של פעילות לאחר 
ועכשיו  , הפעילות עם פרוץ הקורונהלהפסיק את 

לשמוע שוב  התגעגענו . אנו מקוים לחזור לפעילות
. המקורות והחשיבות, את הסיפורים

!ובעוצמהשנמשיך בהתחדשות מקוים 

http://mishcan.co.il/
https://yesmalot.co.il/9861/
https://yesmalot.co.il/10321/

