
  )דברים(פרשת מבצע צוק איתן ור"ח מנחם אב. לאור

  ר"ח אב, ואהרן הכהן: 

היארצייט היחיד שיש בתורה הוא של אהרן בפרשת מסעי. והוא בר"ח מנחם אב. לי מרגיש שפרשת 

  מסעי כולה היא למות אהרון ומות אהרן כולו  הוא לר"ח אב. 

נחזור לאהרן אח"כ ונבין איך אהרון מלמד אותנו מה זה ר"ח מנחם אב. אגב אחד הדברים המופלאים 

אב / או בשבת –פרשת היארצייט של אהרן בשבת לפני ר"ח מנחם  –שלעולם תיקרא פרשת מסעי  –

  ר"ח עצמה. כלומר היארצייט היחיד שיש בתנ"ך תמיד יהיה באותו תאריך.

" יותר מדי אב ויצר הרע וגאווה, איך  - "משנכנס אב –החסידים אומרים משנכס אב ממעטין בשמחה. 

  ממעטים אותו? רק בשמחה! 

שקם תנא  –והדבר שצריך להתחזק הוא באופי של אהרן. אני עוד לא מכיר דמות מקראית אחת  

ומכלל הן אתה שומע לאו. הוא לא דיבר על  –ואמר עליה שאנחנו צריכים להיות תלמידים שלו 

"  - אומרים גם על משה –הלל. אלא "הוי מתלמידיו של אהרן" , ובאבות דרבי נתן  –ו של אהרן עוצמת

  יקוב הדין את ההר". 

  אהרן הכהן הוא הפתיחה. 

  : לחיות עם הזמן" –"והורשתם 

האדמו"ר הזקן אומר  יהודי צריך לחיות עם הזמן, והמהר"יל היה מסביר את דברי בעל התניא אחיו 

  כוון שכשנמצאים בראשון של פרשת דברים ,צריכים להיות בראשון של דברים. ואמר : שהוא הת

בראשון של פרשת דברים משה אומר לבני ישראל: פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי...בואו ורשו את 

  הארץ אשר נתתי". 

ממש כולם מוכנים, "אילו לא שלחו –"אין מערער בדבר ואינכם צריכים למלחמה"  –רש"י אומר 

  מרגלים לא היו צריכים לכלי זין". 

  אבל הירושה מתחילה עוד בפרשת מסעי: 

רק לפני הפסוקים הקדמה קצרה. כשהעולם מנתח ניתוחים גדולים מאד על גלות וגאולה הוא מנתח (

ידיו של אהרן" דברים גדולים, ובצד כתוב לו שבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם, ו"הוי מתלמ

  )זוכרים רק מהפלקטים של בית הספר. 

 וְ#ַמְר)ָ  יְִ&ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל ַ%ֵ�ר) נא( :ֵלאמֹר יְֵרח$ יְַרֵ%ן ַעל מ$#ב ְ�ַעְרבֹת מֶֹ"ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר) נ(

 ִמְ,נֵיֶכם ָה#ֶרץ יְֹ"ֵבי ָ*ל ֶאת ֶ)םוְה$ַר"ְ ) נב( :ְ*נַָען ֶאֶרץ ֶאל ַה+ְַרֵ%ן ֶאת עְֹבִרים ַאֶ)ם ִ*י ֲאֵלֶהם

  ַ)ְ"ִמיד..  ָ�מָֹתם ָ*ל וְֵאת ְ)ַאֵ�ד. ַמֵ-כָֹתם ַצְלֵמי ָ*ל וְֵאת ַמְ&ִ*+ָֹתם ָ*ל ֵאת וְִאַ�ְדֶ)ם

  (במדבר פרק ל"ג')             

  רש"י מסביר: 

 כך אלא, כך על הוזהרו פעמים כמה והלא -' וגו והורשתם' וגו הירדן את עברים אתם כי

 באין מים לאו ואם ,תעברו כן מנת על, ביבשה בירדן עוברים כשאתם משה להם אמר

  בירדן.  בעודם יהושע להם שאמר מצינו וכן, אתכם ושוטפין

    וממשיך רש"י: 

  וגרשתם.  – והורשתם



לכן הוא מוריש  –כלב מגיע כדי לבנות בית תפילה  1".י$ִרֶ"/ָה וְזְַרע$האפיון של זרע כלב הוא מוריש. "

  כל מה שמפריע למטרה הזו. 

'כשאתם עוברים את הירדן אז תבינו שאתם עוברים על מנת להוריש, ואם  –משה רבנו אומר לפהם 

משה שואל אותם  –לפני הכניסה לא"י  -לא תבינו זאת מים באים ושוטפים אתכם'. בעברית שלנו 

ים את הירדן? כדי להרים בית תפילה לכל העמים? או כדי להקים מקלט בשביל מה אתם עובר

  בשבילם? 

 וְִהְתנַַחְלֶ)ם) נד( :אָֹת0 ָלֶרֶ"ת ָה#ֶרץ ֶאת נַָתִ)י ָלֶכם ִ*י ָ�0 וִיַ"ְבֶ)ם ָה#ֶרץ ֶאת וְה$ַרְ"ֶ)ם) נג(

 יֵֵצא ֲאֶ"ר ֶאל נֲַחָלת$ ֶאת ַ)ְמִעיט וְַלְמַעט נֲַחָלת$ ֶאת ַ)ְר�. ָלַרב ְלִמְ"ְ,חֵֹתיֶכם ְ�ג$ָרל ָה#ֶרץ ֶאת

 ָה#ֶרץ יְֹ"ֵבי ֶאת ת$ִרי". 4א וְִאם) נה( :ִ)ְתנֶָחל. ֲאבֵֹתיֶכם ְלַמ$3ת יְִהיֶה ל$ ַה$2ָרל ָ"1ָה ל$

�ים ֵמֶהם ��ִתיר� ֲאֶ�ר וְָהיָה ִמְ,נֵיֶכםִ� ָה#ֶרץ ַעל ֶאְתֶכם וְָצֲרר. ְ�ִצֵ יֶכם וְִלְצִניִנם ְ�ֵעיֵניֶכם ְלִ

    ָלֶכם.  ֶאֱעֶ&ה ָלֶהם ַלֲע&$ת 1ִ%ִיִתי ַ*ֲאֶ"ר וְָהיָה) נו( :ָ�0 יְֹ"ִבים ַאֶ)ם ֲאֶ"ר

  (במדבר פרק ל"ג)              

  אני לא יודע אם היה זמן שבו הבינו את הפסוק הזה יותר טוב מהיום. רש"י מסביר:  - ' פסוק נה

. עיניכם המנקרות ליתדות - בעיניכם לשכים לרעה. לכם יהיו -  מהם תותירו אשר והיה

 אתכם הסוככת קוצים מסוכת לשון הפותרים בו פותרים -  ולצנינם שיכים. יתדות של תרגום

  )יְַתכ$ן וְיְַתִעיִקין(כתרגומו.  – אתכם וצררוובא.  יוצא מאין אתכם ולכלוא לסגור

אתם נמצאים בשטח שלכם, אבל מסביב יש לכם אויבים עם יתדות שמנקרים את העניים. מה פירוש? 

כדי להגיע אל הגאולה צריכים "ותחזינה עינינו", והם לא נותנים לראות לעומק. הם נותנים לראות אבל 

  מן. מנקרים את העניים כל הז

וזה אפילו פחות משארית. מה עושים עם הנותר?  –היא מלשון נותר  –"אשר תותירו" המילה 'תותיר' 

  "באש תשרופו". בד"כ לא סופרים בכלל את הנותר. 

יותר  טוב מהיום. אתם קולטים מה  - יש זמן שהבינו את פשט הפסוקים האלה ברש"י  שלי  הלא נרא

  זה לחיות עם הזמן? 

  "והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם".  - מקיימים את זהאבל אם אנחנו לא 

הרבי שואל מדוע הפרשה נקראת דווקא מסעי? הרי היו גם מחנות בדיוק באותו מספר? והרי גם כל 

  השאיפה הייתה להגיע אל החנייה. אלא אומר הרבי שכל המעלה היא להבין שגם החנייה היא מסעי. 

שזה  –את המסעות שלו. אבל המסע האחרון הוא "לירדן ירחו" וכל אחד עובר  –העולם מלא מסעות 

  המשיח שעליו נאמר : "והריחו  ...". 

בהשגחה אנו עוברים את המקום ממקום של ברורים, והתחלנו את המאבק בימי בין המצרים. בעבר 

ת הפחד הזה לא צריך לפתוח א –הבכייה הייתה לחינם, אבל לכאורה זה היה מפחיד מאד. וגם היום 

  לרשת אותה!  –העיניים בשביל לראות אותו. אבל כל הכניסה לארץ היא בשביל דבר אחר 

כפשוטו= יש מנהרות הכי למטה)  –אנחנו כאן בעולם כדי להגיע גם אל המקומות הכי נמוכים. (היום 

  וזה נמצא מתחת לבית שלנו פה, ואנחנו יוצרים אותו. 

  להוסיף מורשה ירושה. 

והיא כל הזמן טובעת ממני לברר כשאני יושב בה האם אני מוריש אותה, או  -הארץ היא ארץ מורשה

שאני רק יורש אותה על הנייר. האם המגמה שלי היא בית תפילה לכל העמים? מי שבאמת לומד 
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כי כל הזמן מרגישים את מה שמפריע  –כי זה הכי מרגיע, והכי מעצבן  - תורה מרגיש שהיא מורשה

  לי. 

  "לא נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח.. אלא לדעת ה'.. מקטנם ועד גדולם"

וכולם מבינים את זה כולל כולם. איך מגיעים לזה כל אחד בעבודת ה'  -הארץ היא ארץ מורשה

הפרטית שלו?  בא נעזוב את כולם ונסתכל רק עלינו. בכול אחד מאתנו יש את שני הכוחות שלו. ואם 

אם אדם לא מוריש את זה  –את הכוחות הרעים הללו, את הנפש הבהמית שלו האדם לא מוריש 

  וקובע שכל הצלם אלוקים שלו זה להראות לכל העמים ולהופיע את האינסוף, אז הוא עדיין לא ירש. 

להפך. לראות שועל יוצא מבין קודשי  –הסוד של הימים הללו של בין המצרים היא לראות את ההפך 

ל עם קריעת בגדים. שמחה יכולה לבוא רק אם אתה יכול לראות את האלוקות. הקודשים ולשמוח אב

למה אדם לא שמח? כי יש לו משהו טוב והוא מחזיק אותו חזק אבל אם הוא בורח אז הוא עצוב. אבל 

כי זה הקב"ה. רבי עקיבא מבין  –אם אני חי אלוקות גם שלוקחים לי את הדבר הטוב אני יכול לשמוח 

אותנו כאן כי אנחנו המלאכים למעלה, אלא הוא שם אותנו כאן למטה כי אנחנו שהקב"ה לא שם 

אז אני רק  –וה' מסובב את הכול  –יכולים להפך את הכול, אנחנו צריכים להאמין שזה הופעת ה' 

  צריך לעשות את התפקיד שלי. 

זה  –חם מנחם אב. איך מנחמים? לנחם זה לחזק, ולחבק, אבל זה לא פירוש המילה העברית. לנ

"נחמתי כי עשיתיו", "וינחם ה' על הרעה" . אי אפשר להתנחם כשכואב, אפשר להתחזק,  –להפך 

לאהוב, ולא להיות לבד. אבל את החלל אי אפשר למלא, אלא רק "המקום ינחם וכו'". לנחם זה להגיד 

של חיים. ונראה את החידלון כתעצומות  –אני יודע שקשה, אבל בא נראה הפוך  –בא נראה הפוך  –

שיכול להופיע את האור שלו רק דרך  –כשועל שמביא אור  –בא נראה את מה שאנו רואים כחושך 

רק כדי להבין שהמוצאות הם "ע"פ ה'". לכן החודש הוא מנחם  –זה. בוא נראה את המסעות הללו 

יך חושך כי מהחורבן הזה רק אבא יכול לנחם. אתם יודעים מה אני יכול לעשות? אני לא מבין א -אב

הופך לאור, אפשר להרגיש אבל לא להבין. הארגז כלים היחיד שיש לתקן וללמוד איך אפשר להפוך 

  הכול והוא הארגז של ר"ח מנחם אב.

איך? תראה הפוך! אל תראה את האנושי שבך, אלא את האלוקי. קשה  –"הוי מתלמידיו של אהרן" 

לים שלך צריך להיות עליך ועל החבר שלך. להבין את זה במושגים של גלות וגאולה, אלא הניסוי כ

כמו יוסף ואחיו. תראה את אחיך שמכרו אותך, תראה אותם, וזה בסדר אם קשה לך להשתחרר 

אבל תסתכל פנימה לעניים שלהם ותגיד "לא אתם שלחתם אותי כי אם  –מ"העשרים שקל כסף" 

  ל? אתם יכולים? האלוקים" ותכיר להם אפילו טובה שהם הופיעו את האלוקות. אתה יכו

זה לא ח"ו שלא תהייה תלמיד של מישהו אחר, אלא להגיד לך שיש לך רק  - הוי מתלמידיו של אהרן

  כלי אחד שיש לך בהבנה תעבוד עליו. 

מה גדול ממה אהבת ה'? או אהבת ישראל? ענה האדמו"ר הזקן שהדרך היחידה לאהוב את ה' היא 

  לאהוב את ישראל.

  :"עיניהם של אביונים"

סכת מגילה יש דיון לגבי קריאת מגילה בפורים בשבת. השאלה היא למה? הרי ס"ת בשבת במ

שמא יטלטל. הגזרה קיימת בשופר, לולב, ומגילה. ("ויבוא  –קוראים. הגמרא עונה "משום גזרת רבה" 

לכן   - הרי כולם צריכים לצאת, ולכן אני יטלטל את השופר ברה"ר כדי ללמוד –. שופר של"ם")יעקב 

אבל לולב צריך לנענע. אבל הרי כולם מסתכלים אחד על השני איך מנענעים  –ו. לולב אותו דבר גזר

קשה להבין את הסברא. הרי  -לכן יש חשש שילך ללמוד אצל בקי. אבל מגילה–ואף אחד לא יודע  –

אבל זה קשה.  –אז אסור לקרא גם בתורה? יש על כך הסברים  - אני גם לא יודע לקרא את הפרשה

  הרי עברית של המגילה אני יודע לקרא. ,



אולי משום הקושיה הזו בא ואומר שהסיבה שלא קוראים את המגילה בשבת כי אם יקראו  –רב יוסף 

  כי זה שבת. "עיניהם של אביונים נשואות למקרא מגילה". –בשבת לא יוכלו להביא מתנות לאביונים 

אני רוצה  –בלי משיח. והאמורעים אמרו "ייתי ולא אחמיני" מי זה רב יוסף? יש דיון בגמרא על ח

–שיבוא אבל שאני לא אראה אותו. קם רב יוסף ואמר: "ייתי ואזכי למיתב בטולא דכופתא דחמרי" 

  שהוא יבוא ואני אזכה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. אני לא דואג מחבלי משיח. 

הגמרא הזו היא מוכרת והזמן שלנו אומר כמה הגמרא הזו חשובה. והמפרשים עומדים שם שרב יוסף 

את האלוקות. אבל איך מגיעים  –ורק העיוור יודע לראות כי הוא יודע לראות הפוך  –היה עיוור 

  למדרגה הזו של רב יוסף? 

ואתה לא תיתן לו?  –ם שתחשוב על העני שמחכה כל השנה לפרוטה של פורי –אומר לך רב יוסף 

אפשר גם ע"י להביא את הגאולה. איך רב יוסף  –ככה מגיעים אל הגאולה! הפרטים הקטנים הללו 

יודע שעיניהם נשואות? הרי הוא עייוור? זה רב יוסף שיודע לראות את האלוקות בכל דבר גם 

  במסעות הכי גדולות. 

ורב יוסף אומר שלא יעזור –סיפור הגאולה  הלל לא קוראים בפורים כי המגילה זה ההלל. המגילה זה

סיפורים גדולים על גאולה אם יש אביון קטן ופשוט שאתה לא רואה אותו. זה הרי דבר מופלא ויש עוד 

הרבה מצוות בפורים, אבל מי שלא קולט שהאביונים עיניהם נשואות לא יכול לקרא מגילה. רק רב 

  יוסף העיוור מבין את זה. 

זה "והורשתם"? כי כולנו מומחים בחדשות ואומרים בדיוק מה צה"ל  –שת מסעי אתם מבינים למה פר

צריך לעשות. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? נתחיל בלחפש את האביון ולראות אותו. אביון זה לא 

  זה אביון.  -זה לחיבוק, למילה, לכסף, לבית, לכל דבר  - רק לכסף

הוא הסיפור שכשנבין את יום הפטירה ואם נבין את  זה ר"ח מנחם אב. הוא לא פטירה של אהרון אלא

וזה רק שלומדים  - הכוח הזה נבין שרק מכוחו אפשר להתמודד עם מנחם אב. וככה ממעטים בשמחה

 להיות מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום. 


