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 יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!  הורים

. )פרשת במדבר חומשענייני תוך לעם הילדים המתוקים המשכנו השבוע 

במקביל אנו מתכוננים לסיום חומש ויקרא שייערך , במדבר ותחילת נשא(

  ביום שישי הבא בעז"ה.

ומעלה,  02ה' מצווה את משה לספור את עמ"י מגיל  – פרשת במדבר, ספירת עמ"י
ספירת הלוחמים כהכנה לקראת כניסת עם ישראל לארץ ישראל וכיבושה. כל עמ"י 

הדגשנו את כך שה' מצווה  ונספרים על ידם. עוברים ליד משה ואהרון ונשיא שבטם
לספור את עמ"י להראות את אהבתו אליהם כמו ילד שסופר קלפים יקרים כל הזמן. 
וכן את זה שה' היה יכול לצוות שסתם אנשים פשוטים יספרו את עמ"י, אך הוא 
מצוה שהסופרים יהיו משה, אהרון ונשיא השבט להראות את חשיבותו של כל אחד 

 ם בפנ"ע.מהנספרי

למדנו שבעמ"י הכל כל כך קדוש וחשוב שה' מצווה אותם  – סדר המחנות  והמסעות
למדנו על צורת המחנה: המשכן  איך ליסוע.על כל דבר ודבר בדיוק איך לחנות ו

כשצריך במרגז, סביבו הלויים ומשה רבנו ומסביב כל עם ישראל מסודר לשבטיו. 
מתקדמים ראשונים דגל מחנה יהודה, אחריהם הלויים עם קרשי המשכן, דגל  ליסוע
ראובן, כלי המשכן, שאר השבטים. הסברנו שזה כבודו של המשכן שהוא במרכז מחנה 

כמו דבר יקר ששומרים אותו הכי טוב. הקרשים מקדימה כדי שכשהכלים יגיעו 
 המשכן כבר יהיה בנוי ויהיה אפשר להכניסם באופן מיידי.

בעקבות חטא העגל הבכורות אינם ראויים יותר לעבודה  – החלפת הבכורות בכהנים
כל בכור הוחלף בכהן וכך  ורק שבט לוי שלא השתתף כלל בחטא יעבוד במשכן.

( קדושתם נפדתה ע"י חמשה שקלים, וכך 072התבטלה קדושתו והבכורים שנשארו )
 הבכורות.הצגנו עם הילדים את הפדיון של כל אנו פודים היום. 

חלוקת תפקידי הלויים: בני קהת זכו בנשיאת הכלים לאחר  – נשיאת המשכן וכליו
הקדושה הרחבנו בעניין ן זרה. כיסו אותם היטב שלא תראה אותם עישאהרון ובניו 

הם שלא ימותו ח"ו בעוון זהר מלהציץ בילבני קהת לה והציווי המיוחדת של הכלים
יריעות, הכיסויים וקלעי החצר. ובני מררי זכו ת בני גרשון זכו בנשיאת הזה. משפח

 בנשיאת קרשי המשכן ועמודי החצר.

קדושת המחנה, עם הקמת המשכן כל המחנה מתקדש  – שליחת טמאים מן המחנה
 ולכן צריך לשלח ממנו טמאים. כל הטמאים יוצאים: צרועים, זבים וטמאי מתים. 

יכול לקבל עליו נזירות, ומרגע  אדם שרוצה להתקדש ולהוסיף על עצמו מצוות –נזיר 
                            ר בתגלחת ביין ובטומאה למתים, ואם נטמא צריך להקריב קרבן.שקיבל נאס

                                          

שירים ששרנו )לקראת יום ירושלים(: ובנה 

ירושלים, ולירושלים עירך, ותחזינה עינינו, ביום 

 ההוא יושר השיר.

 נחום                        שבת שלום!

 


