'טועמיה – חיים'

בס"ד

לחיות עם הזמן בשבת קודש 'מסעי' תשע"ו
הרב מרדכי אלון  -נערך ע"י תלמידים
המסע הנצחי ממצרים לירושלים – לסעודה ראשונה
חשיבות בפ י עצמו ,גם מבחי ה היסטורית וגם מבחי ה
רעיו ית-פ ימית .ואם כך – אלה לא מסעי ב י ישראל אשר
יצאו מארץ מצרים ,שהרי רק במסע הראשון יצא ו ממצרים
– עד שהגע ו לסכות .המסעות שבלאחר מכן יצאו מסכות,
מחשמו ה ,מיטבתה ,מהרי העברים וכו'!

ספר במדבר' ,ספר הדרך' – מגיע השבוע לסיומו .פרשת 'מסעי'
הי ה הסיכום הכתוב לכל המסעות שעבר ו בדרך במשך
ארבעים ש ות ה דודים במדבר .מע יין כי פרשה זו קראת
תמיד בתוככי ימי בין המצרים .בפירוט רב היא מתארת את
כל ה סיעות ואת כל הח יות של ו ,מרעמסס שבמצרים ועד
לערבות מואב שמעבר לירדן ירחו .הסיכום כתב בצורה
לקו ית ,כמעט ללא 'הפרעות' והרחבות  -שבהן בקש לעסוק
בעזרת ה' בהמשך  -אך את עיו ו תחיל דווקא ברשימה
הטכ ית לכאורה הזו.

ולפ י ש יכ ס לעומק הע ין ,רק עוד שאלה אחת וספת,
עקרו ית .לכאורה ,עיקר הפירוט המובא ברשימה הזו הוא של
ח יות ולא של מסעות .א ח ו מתקדמים מח יה לח יה בדרך
לירדן ירחו ,ובי יהן א ו וסעים .לכאורה ,הדרך כאן פחות
'מע יי ת' אות ו .מדוע ' תפס ו' כאן דווקא למסעות עד כדי
כך שהרשימה והפרשה כולה קראות בשם זה – 'מסעי'.

אשר יצאו מארץ מצרים?!

הפרשה פותחת ברשימה של מקומות ח יה ,כשכמעט ולא
מוזכר דבר על מה שקרה בדרך שבי יהן .רש"י פותח את
פירושו לפרשה בשאלה הקלאסית שבעצם שואלים פה רוב
המפרשים:
למה נכתבו המסעות הללו?

שלוש השאלות הללו יובילו אות ו במסע קצר להב ת המושג
המופלא 'מסע' ,ולהארת קודות במסעי ב י ישראל במדבר
סי י ,ובמדברות חיי ו של ו.
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המסע של המשיח

ובאמת מדוע? לשם מה ייחסה התורה חשיבות לכל שם של
מקום ולכל מסע ,גם למקומות שאין ל ו שום מידע לגבי מה
שהתרחש בהם? האם זהו קיצור סט וגרמי 2של קורות עמ ו
בארבעים ש ות המדבר? תשובות רבות ית ו לשאלה .א ח ו
בקש לעיין בה דרך שתי שאלות וספות;

בסוף ספר שמות ,עומד רש"י על מהות המושג 'מסע':
לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם .בכל מסע שהיו נוסעים ,היה
הענן שוכן במקום אשר יחנו שם .מקום חנייתם אף הוא קרוי מסע,
וכן וילך למסעיו )בראשית יג ,ג( וכן אלה מסעי )במדבר לג ,א( ,לפי שממקום
החנייה חזרו ונסעו ,לכך נקראו כולן

הפסוק הפותח את הפרשה ראה ככותרת 'רגילה' לחלוטין:

כלומר – הח יה לא כוללת את המסע ,אך המסע הוא שם
כולל גם לח יה .המסע כולל בחובו גם את ה סיעה אך גם את
הח יה ,ואולי לכן הוא מבטא את מהותו של המדבר ואף יותר
מכך – את מהותו של האדם.

אתָ ֑ם ְ ּביַד מ ׁ ֶֹש ֖ה
אֲש ֥ר ָ ֽ י ְצ ֛א ּו ֵמאֶ ֶ֥רץ ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם לְ ִצ ְב ֹ
ש ָר ֗ ֵאל ׁ ֶ
֜ ֵא ּלֶה ַמ ְס ֵ ֣עי ְב ֵ ֽני יִ ְ ׂ

ה ֽרֹן3.
וְ ַ ֽא ֲ

כאומר  -להלן רשימת המסעות של ב י ישראל אשר יצאו
ממצרים .אמ ם האמת היא שהפסוק הזה מעורר שאלה
ש ראית אולי כצדדית ,אך יש לה משמעות גדולה :לכאורה
ה יסוח כאן ראה כלא מדויק' .מסעי' זה ברבים ואילו 'מסע'
זה ביחיד .המילה 'מסע' יכולה לתאר מסע קצר ועצמאי אך
גם מסע ארוך שהיו לאורכו ח יות רבות – המסע הארוך של
ב י ישראל ממצרים אל ארץ ישראל .אילו אכן היה כתוב 'זהו
מסע ב י ישראל' ,היה מובן שהתורה ממשיכה וכותבת 'אשר
יצאו מארץ מצרים' ,כיון שהכוו ה באמת היתה למסע הגדול
ממצרים לארץ ישראל ,על ח יות הבי יים שבו .אבל התורה
מתארת את 'מסעי ב י ישראל אשר יצאו מארץ מצרים'!
כלומר ,כל יש כאן מסעות פרדים ,שלכל אחד מהם יש
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רש"י ,במדבר ,ל"ג ,א'.
סט וגרמה – רשימה בקצר ות.

מסעות4.

המסע הוא לא רק שי וי מקום טכ י ,ממקום א' למקום ב'.
המסע הוא פעולה מדהימה .החידוש הגדול של הפרשה של ו
הוא ב קודה הזו בדיוק – התורה מדגישה ל ו כי כל מסע ,לא
מש ה מהו מקום היציאה אליו ,כל מסע הוא מסע מארץ
מצרים .בעומק ,כל מסע של אדם ,בכל חייו ,הוא מסע היוצא
מארץ מצרים  -מארץ מצרים של איתם ,מארץ מצרים של
עלמון דבלתימה ,מארץ מצרים של חרדה או של ִמתקה .סביר
את הדברים.
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במדבר ,ל"ג ,א'.
רש"י ,שמות ,מ' ,ל"ח.

אתם יודעים ,בעולם החסידות ובתורתו של הבעל שם טוב,5
ארבעים וש יים המסעות המתוארים כאן הם ארבעים וש יים
מסעות וח יות בחייו ובעבודתו של כל אחד ואחת מאת ו.
במקומות רבים מתוך המסעות הללו רואה הבעש"ט רעיו ות
עמוקים מאד הקשורים אלי ו  -היראה של חרדה ,האהבה
של מתקה ,התאווה הקשה בקברות התאווה ועוד ועוד .א י
רוצה להתמקד רק בפירושה של החסידות למקום הח יה
האחרון –
וַ ִּי ְס ֖ע ּו ֵ ֽמהָ ֵ ֣רי ָ ֽה ֲעבָ ִ ֑רים ַ ֽו ַ ּיחֲנ ֙ ּו ְ ּב ַ ֽע ְר ֹ֣בת מוֹ ֔ ָאב ַע֖ל יַ ְר ֵדּ ֥ן

הזו היא עדיין גבולית ומיצרית ביחס למקום שאליו א י יכול
וצריך לפרוץ ולהגיע.

אם קמתי הבוקר ,ריבו ו של עולם ,משמע שעדיין מתוכ ים
לי מסעות שא י צריך לצאת בהם מ'ארץ מצרים' האישית
שלי .חדד ' -מסע' שו ה מ'הליכה' .הליכה מתארת את
ההתקדמות ,צעד אחר צעד ,יתכן אולי שזו אפילו התקדמות
מהירה .אבל זו לא ה קודה המהותית של המסע .עיקר מהותו
של המסע היא העקירה מהח יה ,ההשתחררות מהמיצר של
הח יה הקודמת .לכן 'מסע' מגיע בביטוי 'הסיע דעתו מן
הע יין' – הוא לא הלך פיסית לשום מקום אחר ,אבל מהע יין
הזה הוא כבר עקר דעתו לחלוטין .כך גם אצל אחי יוסף –

יְ ֵר ֽח ֹו6.

ירדן ירחו מוסבר בתורתו של הבעש"ט כשלב הגאולה
השלמה ,זהו השלב של המשיח .ישעיהו ה ביא מתאר את
אחרית הימים בתיאורים הכי יפים ופסטורליים שיש:

יש נ ְָס ֣ע ּו
֤אמר הָ ִא ׁ ֙
וַ ּ ֹי ֶ

וכפי שהסביר ל ו רש"י שם' :הסיעו עצמם מן
עקרו הלאה מכאן.

א י ְַח ָ ֔דּ ו וְ ַנ ַ֥ער
ם־ג ִ ֣די יִ ְר ָּב ֑ץ וְ ֵ ֨עגֶל ו ְּכ ִ ֤פיר ו ְּמ ִרי ֙
ב ִעם ּ֔ ֶכבֶ ׂש וְ ָנ ֵמ֖ר ִע ְ ּ
וְ ָ ֤גר זְ אֵ ֙
בם7.
ָֽ

ָק ֖טֹן נֹהֵ ֥ג ּ

יוֹ ִ ֽכיחַ 8.

המשיח ידון את העולם ,אך לא לפי מראה עי יו ולא לפי
משמע אז יו כפי ששופטים היום .ראיה ושמיעה הי ם גורמים
שיכולים להטעות את השופט בשר ודם פעמים רבות .המשיח
ישפוט את העולם לפי הריח ,ביראת ה' שבו הוא יגלה קודה
רוח ית כזו ,ריח ית כזו  -שאי ה מוגבלת כראיה וכשמיעה -
ללא גבולות וללא מיצרים .הריח הולך ומתפשט ולכן הוא ותן
ל שמה את הכוח שלה .9לכן התח ה האחרו ה במסעות היא
ירדן ירחו – להורות ולדון בחוש הריח .משיח.

ועוד משפט לסיום .יש כאן סוד גדול ,הרבה יותר עמוק .אם
כל מה שאמר ו כון  -מסתבר שגם המקום הלא טוב ,המקום
החשוך ו'המצריימי' ביותר ,זה ש דמה לי ש כשלתי בו וכבר
אין לי יכולת לצאת ממ ו  -גם המקום הזה לא קרא ח יה
אלא הוא עצמו קרא מסע' .כי אשב בחושך' – א י אי י לבד
שם – 'ה' אור לי' .13ה' מצא איתי ומאיר לי שם ,והוא ותן
לי כוח להפוך כל 'מוצא' ל קודת הז קה למסע .ריבו ו של
עולם ותן לי כוח להבין שגם המקום ה מוך ביותר שהגעתי
אליו הוא רק מוצא ,הוא לא סוף פסוק.

יהודי נוסע ממצרים

זה געוואלד' .אלה מסעי ב י ישראל אשר יצאו מארץ מצרים'
 ארץ מצרים היא לא רק  Egyptהגיאוגרפית .ארץ מצרים היאכל המיצרים שמהם א י וסע בדרך שלי לירדן ירחו .ב י
ישראל יוצאים למסעיהם .כל הש ים הם יוצאים מארץ
מצרים ומבי ים שהח יה שהגע ו אליה עכשיו ,כל זמן שהיא
אי ה ירדן ירחו עדיין  -היא רק המוצא למסע הבא' .ואלה
מסעיהם למוצאיהם' .10אם הגעתי למקום ח יה מסוים וא י
אומר לעצמי 'וואלהִ ,מתקה! חמד פה ,מתוק פה  -בוא
ישאר' ,אז הפסקתי ל סוע מארץ מצרים ,הפסקתי ל וע
הלאה מהמיצרים בדרך לירדן ירחו .כלומר  -תקעתי .יתכן
שהח יה הזו הדרת ,אבל א י הרי יהודי בלי מיצרים ,והח יה

5
6
7
8
9

הם

מורה דרך

ו ,ואיך כל זה קשור אלי ו?

עי' בעל שם טוב על התורה ,על אתר.
במדבר ,ל"ג ,מ"ח.
ישעיהו ,י"א ,ו'.
שם ,שם ,ג'.
ליקוטי הלכות ,או"ח ,ברכת הריח ,ה' ,ז'.

האחווה'.12

כל כך קשה ל ו לפעמים לעקור את עצמ ו מהמקום ה וח שבו
א ו מצאים .קשה להפוך את הח יה ה וחה למוצא ,ממ ו יש
לצאת אל המסע הבא .אבל ב י ישראל א ח ו ,ואלה מסעותי ו
– תמיד מארץ מצרים .תמיד יודעים שהח יה היא מיצר
לעומת ה'ירדן ירחו' שמחכה ש גיע אליו בסוף הדרך ושאליו
בוא ו ביא יחד את ו את העולם כולו.

אבל השיא הוא בתיאור ה הגתו ומ היגותו של מלך המשיח:

הֲריח֖ וֹ ְ ּביִ ְר ַ ֣את ה֑ ' וְ ֹֽלא לְ ַמ ְר ֵ ֤אה ֵעינָ י ֙ו יִ ְׁש ּ ֔פוֹ ט וְ לֹא לְ ִמ ְ ׁש ַמ֥ע אׇזְ ָנ֖יו
וַ ִ

ִמ ֶזּ֔ה11

'אלה מסעי ב י ישראל' המופלאים .יוצאים מארץ מצרים
ומתקדמים ומקדמים את העולם כולו לעבר ירדן ירחו .כל מה
שא ח ו עוברים בדרך הוא מוצא למסע ,והמסע הוא אף פעם
לא לבד  -אלא על פי ה'.

 10במדבר ,ל"ג ,ב'.
 11בראשית ל"ז ,י"ז
 12שם ברש"י
 13מיכה ,ז' ,ח'.
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לנחם את אב בכוחו של אהרן – לסעודה שניה
ֹש ֥ב ַּבנֶּ ֖גֶ ב ְ ּב ֶ ֣א ֶרץ ְּכ ָנ ַ֑ען ְ ּב ֹ֖בא ְ ּב ֵנ֥י
וַ ִּי ְׁש ַ֗מע ַֽה ְּכנַ ֲענִ ֙י ֶ ֣מל ְֶך ֲע ָ ֔רד וְ ֽהוּא י ׁ ֵ

ראש חודש אב מן התורה ,מנין?

בכל ש ה מחדש ,כאשר א י מגיע ל'ש י' של פרשת מסעי ,א י
מתפעם מהתזמון המופלא של הקריאה הזו .אתם יודעים,
'תזמון' זו המילה המודר ית למה שפעם היי ו קוראים
'השגחה'...

יִ ְ ׂ
ש ָר ֵ ֽאל .וַ ִּי ְס ֖ע ּו ֵמ ֹ֣הר הָ הָ ֑ר ַ ֽו ַ ּיחֲנ֖ ּו ּ

ורש"י מיד מלמד אות ו:

ללמדך שמיתת אהרן היא השמועה שנסתלקו ענני כבוד וכסבור
שניתנה רשות להילחם

על איזו השגחה א י מדבר?  -בכל התורה כולה אין ולו פעם
אחת תיארוך מדויק של יום פטירה של אדם כלשהו ,יארצייט.
אי ו יודעים באיזה יום פטר אברהם אבי ו ,יעקב או משה
רב ו .את כל תאריכי הפטירה המוכרים – משה רב ו בז' אדר,
רחל אמ ו ב-י"א בחשון וכו' ,קיבל ו ממסורות חז"ל מאוחרות
יותר .התורה ,באופן עקבי ,אי ה מספרת ל ו על תאריכי
פטירת הצדיקים .רק 'יארצייט' אחד מוזכר באופן מפורש
בתורה ,והוא בקריאת 'ש י' של ו:

הוי מתלמידיו של אהרן

התשובה היא פשוטה כל כך  -פשוטה ועמוקה .אין עוד דמות
חוץ מאהרן הכהן שעליה ציוו אות ו חז"ל להיות מתלמידיה.
למד ו על אברהם ,על משה רב ו ,על דוד המלך ,אך באף אחד
מהם לא אמר 'הוי מתלמידיו .חוץ מאהרן הכהן:

ש14.
ַל ֽחֹ ֶד ׁ

מה שמדהים בתזמון הזה הוא שלעולם תיקרא פרשה זו ויחול
יארצייט זה בשבוע בש ה שחל בו תאריך הפטירה של אהרן
הכהן – ראש חודש מ חם אב!

הלל אומר :הוי מתלמידיו של אהרון – אוהב שלום ,ורודף שלום ,אוהב
את הבריות ומקרבן

לתורה19.

'הוי' ,אגב ,זהו ביטוי שחוזר פעמים רבות במסכת אבות –
'הוי דן'' ,הוי מקבל' ועוד – ופירושו :לא רק 'תהיה כזה' ,אלא
תהווה את עצמך לזה בכל יום מחדש' .הווה מתמשך'  -כל
הזמן ,כל החיים .המסר הראשון שבו פותח הלל הזקן את
דבריו במסכת אבות הוא להיות מתלמידיו של אהרן .לכאורה,
מה היה חסר בדבריו של הלל אם לא הייתה הפתיחה
הפרסו לית הזו ואהרן לא היה מוזכר ,אלא רק 'הוי אוהב
שלום ורודף שלום וכו''?  -כ ראה שיש 'ע יין' מיוחד להיות
מתלמידיו של אהרן ,שבלעדיו אי אפשר להגיע למידות
הכתובות במש ה הזו.

אבל עדיין צריך להבין מדוע הוא כתב כאן ,תוך כדי תיאור
המסעות ,ולא בעת שהוא התרחש  -בפרשת חקת?15

עצירות בדרך

אבל יש ה שאלה קשה אף יותר ומתוכה בוא לברר את ע יי ה
של פטירת אהרן ואיזכוריה הייחודיים .הרי פרשת המסעות
כולה ב ויה ברצף אחד ארוך ללא הפסקות :ויסעו  -ויח ו,
ויסעו  -ויח ו .אירועים רבים וחשובים שאירעו את אבותי ו
במדבר לא הוזכרו שם אפילו ברמז  -מעמד הר סי י ,חטא
המרגלים ,עדת קרח וכו' .גם אירועים שכן הוזכרו ,הובאו
בקיצור מרץ וברמיזה .קריעת ים סוף ,למשל ,כתבה בשלוש
מילים בלבד –

בן המלך יוצא למסע

השאלה הבסיסית של פרשת 'ואלה מסעי' היא ,כפי שאומר
רש"י ואשר בה עסק ו בשיחת ו הקודמת ,מדוע כתבו כל
המסעות הללו .והתשובה בסוף היא אחת – כי כל החיים
של ו ,ב י ישראל אז והיום ,הם מסעות .כל חיי ו הם מסעות
שא ו יוצאים בהם מארץ מצרים ,פעם אחר פעם ,בדרך לירדן
ירחו .בדרך ,במסעות ,א ו עוברים במדבר' ,בְּ אֶ ֶרץ א עָ בַ ר בָּ הּ
ִאישׁ וְ א י ַָשׁב אָדָ ם ָשׁם' ,20מקום כזה שכלפי חוץ ראה שהכל
בו מת ,שאין בו לחלוחית אחת של חיים .מדבר הוא מין מקום
כזה ,שיש בו כל כך הרבה קליפות טמאות ,תלושות ,שלא
מחוברות לשום מקור חיים ,שלא מאפשרות למים חיים
לפעפע ולצומח לצמוח.

֤שת
תו ְך הַ ָ ֖ ּים הַ ִ ּמ ְד ָּב ָ֑רה וַ ֵ ּי֨לְ כ֜ ּו ֶ ֣דּ ֶר ְך ְׁשלֹ ׁ ֶ
וַ ִּי ְסע ֙ ּו ִמ ּ ְפ ֵ ֣ני ַֽה ִחי ֹ֔רת וַ ַ ֽ ּיעַ ְב ֥ר ּו ְב ֹ
מ ָ ֽרה16.
ְב ָ

י ִָמי ֙
ם ְ ּב ִמ ְד ַּ ֣בר אֵ ָ֔תם ַ ֽו ַ ּיחֲנ֖ ּו ּ

לעומת זאת ,פטירת אהרן ,לא רק שהיא מובאת במהלך
המסעות ,הרי שהיא פרשת על פ י שלשה פסוקים שעוצרים
את רצף הרשימה כולה .באמצע מהלך תיאור המסעות ,במב ה
מדויק ואריתמטי כל כך ,מגיעה פתאום מיתת אהרן ומסופרת
בשיא הפירוט .ולא רק מיתת אהרן ,אלא גם מה שבא
בעקבותיה –
 14במדבר ,ל"ג ,ל"ז-ל"ח.
 15במדבר ,סוף פרק כ'
 16שם ,ל"ג ,ח'
 17שם ,שם ,מ'-מ"א

בישראל18.

בקיצור ,רשימה ארוכה כל כך ופתאום עצירה חריגה כל כך
באירוע אחד מכל אירועי המדבר ,וכל זה ,כמובן ,ב'תזמון'
מושלם – תמיד בשבוע של ראש חודש אב .אז מה ,באמת
הע יין? מה עושה פה פטירת אהרן? מדוע דווקא פטירה
ומדוע דווקא אהרן? ומה פשר התזמון המופלא הזה?

וַ ִ ּי ְס ֖ע ּו ִמ ָּק ֵ ֑ד ׁש ַ ֽו ַ ּיחֲנ ֙ ּו ְ ּב ֹ֣הר הָ ֔ ָהר ִ ּב ְק ֵ ֖צה אֶ ֶ֥רץ ֱא ֽדוֹ ם .וַ ַ֩ ּי ַעל֩ ַ ֽא ֲה ֹ֨רן הַ ּכ ֜ ֵֹהן אֶ ל
ש ָראֵ ל֙
ֹ֥הר הָ ָ ֛הר ַעל ִ ּ ֥פי ה֖ ' וַ ָ ֣ ּי ָמת ָׁש ֑ם ִ ּב ְׁש ַ ֣נת ָֽהאַ ְר ָּב ִ ֗עים לְ ֵ ֤צאת ְ ּב ֵ ֽני יִ ְ ׂ
יש ֖י ְּב ֶא ָח֥ד
ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ּ ַב ֹ֥ח ֶד ׁש ַ ֽהח ֲִמ ִׁ

ְבצַ לְ מ ָ ֹֽנה17.

18
19

רש"י ,שם.
אבות ,א' ,י"ב.

 20ירמיהו ,ב' ,ו'.

3

פעמיים יצא ו למסע במדבר .הפעם הראשו ה היא כאן ,בספר
במדבר שבסופו א ו עומדים על גדות ירדן ירחו ,ירדן הריח
והמשיח כפי שדיבר ו בשיחה הקודמת .הפעם הש ייה היא
בספר יחזקאל:

באותו היום שמת – נולד!

אבל כיצד? איך אפשר להגיע לרגע שבו כבר יריח כל העולם
את הבושם האי סופי הזה? בשביל זה צריך להיות מתלמידיו
של אהרן .הסיבה שבגי ה לא עצרה התורה להזכיר ל ו שום
דבר במהלך תיאור המסעות ,אפילו לא את מעמד הר סי י היא
כי סיפור המסעות לא בא לתאר מאורעות היסטוריים ,אלא
הוא בא לתת ל ו כוח למסעות במדבר סי י ובמדבר העמים.
הוא בא לתת ל ו כוח להרים עי יים במסע הקשה ולראות
שהמלך מוביל אות ו בו .שגם אם דמה ל ו שא ח ו חטא ו,
ושא ח ו הבא ו את המסע הזה עלי ו – ש דע כי ריבו ו של
עולם מוביל אות ו אפילו שם .לכן עצרה התורה ואמרה ל ו
מהו הכוח :תהיו מתלמידיו של אהרן – תאהבו! ראשית כל,
תאהב את עצמך ,תהיה בשלום עם עצמך ,תדע שאתה בן של
מלך .וכשתאהב כך ,גם לא יימאס לך מאחרים ,תוכל להיות
אוהב הבריות ולקרבן מתוך המסעות הללו אל התורה.

יעית ּ ַבח ֲִמ ִׁשי ּ ֶבעָ ׂש ֹור ַלח ֶֹד ׁש ָּבא ּו אֲנָ ִ ׁשים ִמ ִּז ְק ֵני
וַ יְ ִהי ַּב ּ ָׁשנָ ה ַה ּ ְׁש ִב ִ
ֵשב ּו
ש ָראֵ ל לִ ְדר ֹׁש אֶ ת ה' וַ ּי ְׁ
יִ ְ ׂ

לְ פָ נָ י21.

שמ ו לב לתאריך? בחודש מ חם אב ,באים מזק י ישראל אל
יחזקאל ושם אמרים להם הדברים הקשים הבאים:
חַ י אָ נִ י נְ אֻ ם ֲאדֹנָ י ה' ִאם ל ֹא ְ ּביָד ֲחז ָָקה ו ִּבזְ רוֹ ַע נְ ט ּויָה ו ְּבחֵ ָמה ְ ׁשפוּכָ ה
אֶ ְמלוֹ ְך ֲעלֵיכֶ ם...
אתי ֶא ְתכֶ ם ֶאל ִמ ְד ּ ַבר הָ ַע ִ ּמים וְ נִ ְ ׁש ּ ַפ ְט ִּתי ִא ְּתכֶ ם ׁ ָשם ּ ָפנִ ים אֶ ל ּ ָפנִ ים
ְוהֵ בֵ ִ
ֲשר נִ ְׁש ּ ַפ ְט ִּתי אֶ ת אֲבוֹ ֵתיכֶ ם ְּב ִמ ְד ּ ַבר ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ּ ֵכן ִא ּ ָׁשפֵ ט ִא ְּתכֶ ם
ּ ַכא ׁ ֶ
נְ אֻ ם ֲאדֹנָ י

ה'22.

שוב גזר עלי ו לצאת למסע במדבר ,הפעם במדבר העמים.
שם עבור את הבירורים של ו ,הקשים מאד ,שם הקב"ה
יישפט את ו ומשם גם חזור בצורה מופלאה –

המסע בא לרומם אות ו ,אבל איך אפשר בלי ש היה 'אהרן'?
לכן דווקא יום פטירתו כתב פה .כי כאשר צדיק פטר זו רק
מיתת הגוף ,אך מאותו רגע הוא מעביר ל ו את כח להמשיך
אותו ולהיות הוא ,ובכך מופיע 'אהרל'ה' קטן בתוך כל אחד
ואחת מאית ו ,ש ותן ל ו כוח בכל מסעותי ו .לאהוב ,להאהיב
ולהתקרב .אהרן הצדיק ,ה קרא בספרים 'שושבי א
דמטור יתא' ,עשה שושבין שהולך עם כל אחד מאת ו ופותח
ל ו את העי יים לראות ולהבין כיצד המסע הזה הוא לירדן
ירחו.

יאי אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ַע ִ ּמים וְ ִק ַּב ְצ ִּתי אֶ ְתכֶ ם
ְּב ֵריחַ נִ יחֹחַ אֶ ְרצֶ ה אֶ ְתכֶ ם ְ ּבהוֹ ִצ ִ
ֲשר נְ ֹפצ ֶֹתם ָּבם וְ נִ ְקדַּ ְ ׁש ִּתי בָ כֶ ם לְ ֵעינֵי
ִמן הָ א ֲָרצוֹ ת א ׁ ֶ

הַ גּ וֹ יִ ם23.

כל המסעות שכול ו עוברים ,ככלל וכפרטים ,מחולקים בעצם
לש י סוגים של מסעות' .מסע' פירושו שא י עקר מהמקום
שאולי היה לי מאד וח בו וא י יוצא ל דוד כי א י מבין שא י
עדיין בארץ מצרים ועדיין לא הגעתי אל ירדן ירחו .אכן ,צריך
הרבה כוח כדי לצאת למסע .לא רק כדי שיהיה לו סוף טוב,
אלא הרבה יותר מזה – כדי לדעת שהוא עצמו טוב ,שהמסע
הזה בעצמו מרומם אותי ואת העולם למקומות אחרים .לכן
הביא רש"י את המשל המופלא בתחילת הפרשה –

תמיד תיקרא קריאה זו בשבוע שבו כ ס חודש מ חם אב שבו
חרב הבית בגלל ש את חי ם .כי זה לא מסע של פעם ,זהו
המסע של היום ממצרים לירושלים ,ממדבר העמים לריח
ה יחוח .ש זכה ל חם אב ולתקן את ש את החי ם מתוך
היות ו תלמידיו של אהרן הכהן – אוהבי שלום ורודפיו ,אוהבי
הבריות ומקרביהם לתורה.

משל למלך שהיה בנו חולה ,והוליכו למקום רחוק לרפאותו ,כיון שהיו
חוזרין ,התחיל אביו מונה כל המסעות .אמר לו  -כאן ישננו ,כאן
הוקרנו ,כאן חששת את ראשך

וכו'24.

עיקר המשל הוא בתחילתו – דע לך ,יהודי ,שאתה בן של מלך.
ולמסעות שלך מוציא אותך המלך בכבוד ובעצמו .הוא יודע
להיכן בדיוק לקחת אותך כדי שתירפא .ודע עוד כי בסוף תגיע
אל היעד ,בסוף גיע אל ירדן ירחו ,אל ריח ה יחוח ,אל
הקטורת בבית המקדש.

21
22

יחזקאל כ' ,א' ואילך
שם ,שם ,ל"ה-ל"ו

23

4

24

שם ,שם ,מ"א.
במדבר ,ל"ג ,א' ברש"י ,לפי במדבר רבה ,כ"ג ,ג'.

לרשת ולהוריש – לסעודה שלישית
כיצד זוכים בתורה 'מורשה' ובארץ 'מורשה'
שמעות דומה .רק בלשון הקודש ,באה המילה 'מורשה'
ומחברת את ש י הדברים הללו.

'על מנת כן תעברו'

לאחר ש סתיימה פרשת המסעות ,ובטרם תלמד ו התורה
מהם גבולות הארץ המובטחת ,עוצרת התורה לרגע ועוסקת
בסוגיית הורשת הארץ .עסק ו בשבועות האחרו ים פעמים
רבות בירושת הארץ ,אך כאן – בהורשה הכתוב מדבר:

ירושה היא הפאסיבית מכל הק יי ים .בכל ק יין א י צריך
לעשות דבר ,איזושהי פעולה שתגרום לק יין .א י צריך
למשוך ,להגביה ,להעביר ,לקחת או לשלם .יש רק צורת ק יין
אחת שבה א י יכול ללכת לישון במיטתי בלילה ובבוקר לקום
עשיר  -זוהי ירושה .אין כאן שום מעשה ,זהו ק יין פאסיבי
לחלוטין .מצד ש י ,זהו הק יין המהותי ביותר – יותר מבכל
ק יין אחר ,החפץ לא רק עובר לרשותי אלא א י ,היורש ,ממש
כ ס ב עליו ועומד במקומו של המוריש .זהו ק יין פאסיבי
ומהותי כאחד ,שאין עליו שום ערעור.

ת֛ם ֽעֹ ְב ִ ֥רים אֶ ת הַ ּי ְַר ֵדּ֖ ן אֶ ל
אלֵהֶ ֑ם ִּכ ֥י אַ ּ ֶ
ת֖ ֲ
ש ָר ֔ ֵאל וְ ָ ֽא ַמ ְר ּ ָ
דַּ ֵּב ֙ר אֶ ל ְ ּב ֵ ֣ני יִ ְ ׂ
יש ְב ּ ֶתם ָּב ֑ ּה ִּכ ֥י ל ֶ ָ֛כם נָ תַ ִּ֥תי אֶ ת
ת ֥ם אֶ ת הָ אָ ֶ֖רץ ִ ֽו ׁ ַ
אֶ ֶ֥רץ ְּכ ָ ֽנ ַען ...וְ ֽהוֹ ַר ְ ׁש ּ ֶ
הָ אָ ֶ֖רץ ל ֶ ָ֥ר ׁ ֶשת

אתָֽה25.
ֹ

ּ

רש"י שואל מיד על הפסוקים הללו:

והלא כמה פעמים הוזהרו על

כך?!26

כבר דובר על זה לא פעם  -על העמים ,על ההורשה ,על מה
שיקרה אם לא וריש  -אז מדוע התורה בוחרת לחזור על כך
פעם וספת כאן? הורשה זו מילה מופלאה וא י מבקש ללמוד
אותה ביחד לעומק .אין הכוו ה כאן להוריש במשמעות של
אדם המוריש לב ו רכוש ,אלא כאן הכוו ה היא למובן של
מלחמה ,להורישה מיושביה .זו מילה כמעט הפוכה למילה
ירושה .המילה ירושה היא פאסיבית לחלוטין  -מישהו מוריש
וא י יורש .אך היורש ,מסתבר ,צריך גם להוריש .ומה יקרה
אם לא וריש?

עד מאה ועשרים ש ים טובות לכול ו  -יש ירושה ויש ירושה.
יש ירושה כזאת שא י ישן במיטה והיא פשוט כ סת לחשבון
הב ק שלי .ויש גם ירושה שמבחי ה חוקית ,הירושה הזו היא
אכן שלי ,כמו שאומרים בלשון משפטית' ,דה-יורה' ,אבל אם
יש עליה חולקים ,כל מי י אויבים ואיומים  -וככל שהיא גדולה
יותר ומפתה יותר זה אכן כך ,כמו שא ח ו יודעים  -אם א י
אמשיך להתהפך מצד לצד במיטה רוב הסיכויים הם שהיא
תמשיך להיות 'שלי' רק דה-יורה ,אבל לא אוכל לממש אותה
'דה פקטו'.

ירושות גדולות כאלה מצאות כל הזמן בסיכון מתמיד ,ועל
פי רוב ,יהיה גם מישהו שירצה למ וע אותך מלהגיע אליהן.
אגב ,זה לאו דווקא מעיד על רוע לב .יתכן שכן ,אך זה בעיקר
זה מעיד על גודל הירושה ומשמעותה .ירושה קט ה וחסרת
משמעות גם לא מזמ ת אויבים .רק ירושה גדולה וקדושה
ממג טת אליה איומים רבים כל כך.

אֲש֣ר ּתוֹ תִ֣יר ּו ֵמ ֔ ֶהם
ֶׁ
ה
ֵיכם וְ הָ ָי ֙
יש ּו אֶ ת ֹֽי ְׁש ֵ ֣בי הָ ָ ֘א ֶרץ ִמ ּ ְפנ ֶ֒
וְ ִאם ֨לֹא תוֹ ִ ֜ר ׁ
ת ֖ם
ֲש ֥ר אַ ּ ֶ
ֵיכם וְ לִ ְצנִ ִינ֖ם ְ ּב ִצדֵּ יכֶ ֑ם וְ ָ ֽצ ְר ֣ר ּו אֶ ְת ֔ ֶכם ַעל הָ ָ֕א ֶרץ א ׁ ֶ
ש ִּכי ֙ם ְ ּב ֵ ֣עינ ֔ ֶ
לְ ִ ׂ

ֹֽי ְׁשבִ ֥ים ָּֽב ּה.
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כלומר ,את מצות ישיבת הארץ ,ירושת הארץ ,מעכב דבר אחד
– ההורשה את עמי הארץ .כך אף עו ה רש"י על שאלתו ה "ל
במילים קצרות:

אלו שתי המורשות של ו – ארץ ישראל והתורה הקדושה.

אלא כך אמר להם משה :כשאתם עוברים את הירדן ביבשה ,על

זכות חוקית וזכות ממשית

מנת כן תעברו ,ואם לאו – מים באין ושוטפין אתכם.

לא מספיק להתיישב ולרשת אלא צריך להוריש .א י מבקש
דרך קריאה זו ל סות ולהבין מושג חדש ישן – 'ארץ מורשה'.
זהו מושג שמשפיע על התפיסה של ו ועל ההת הלות של ו
בכל יום ויום.

ארץ ישראל היא לא ארץ ירושה  -היא ארץ מורשה .כון,
ירש ו אותה מאבותי ו ואבותי ו מאבותיהם ,אך לא זהו תוקף
ק יי ה .זוהי ארץ ה' .לא אבותי ו הם המורישים ל ו אותה כי
אם בכל דור מחדש ,מה' א ו יורשים אותה מחדש וככל יורש
– א ח ו כביכול כ סים ל עליים של המוריש .זוהי ארץ אשר
עי י ה' א-להיך בה .איי ,כמה ערעורים יש על הירושה הזו .יש
כאן חיווי ,יבוסי ,גרגשי וכ ע י שכל הזמן בוח ים אותך-אות ו
האם א ו באמת ראויים לירושה הזו.

בין ירושה למורשה

יש עוד מושג אחד ש קרא מורשה:
ש ֖ה ְק ִהלַּ ֥ת
מו ָר ׁ ָ
ה־ל֖נ ּו מ ׁ ֶֹש ֑ה ֹ
ּתוֹ ָ ֥רה ִצ ָ ּו ָ

יַע ֽקֹב28.

ֲ

בדרך כלל מסבירים ש'מורשה' זה לשון ירושה ,כך שהתורה
היא ירושה של כל אחד ואחת מאת ו וזה כון ו פלא .אבל
דמה לי שהפירוש הוא הרבה יותר עמוק מזה .בכל שפה
אחרת ודאי שהמילים ירושה והורשה אי ן הגות ואי ן
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במדבר ,ל"ג" ,א" -ג.
שם" ,א ,ברש"י

גם יהודי שחי במיקרו זיה ה ידחת ולא ידע ולא שמע שהארץ
הזו שייכת לו ,או אפילו בכלל לא יודע שהארץ הזו קיימת או
לא יודע שהוא בכלל יהודי – יש לו חלק בארץ ישראל בדיוק
כמו ליהושע בן ון! הוא יורש חוקי לחלוטין .איש לא יכול
לקחת ממ ו את חלקו ה צחי בארץ ישראל .אבל 'דה פקטו' –

27
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שם ,שם" ,ה.
דברים ,ל"ג ,ד'

ממך את התורה הזו ,היא שלך .חז"ל אומרים שכל המו ע
מחברו תורה קרא 'גוזל' – "ש אמר תורה צוה ל ו משה
מורשה קהילת יעקב" .32זה כל כך עמוק  -כיון שהוא יורש
בדיוק כמוך ,אתה לא יכול למ וע ממ ו תורה ,היא שלו .אבל
מאידך ובאותה שימה ,תדע לך ,ילד יקר ,התורה אי ה ירושה
שיורדת אליך ככה 'על אוטומט' ,היא מורשה ,וצריך לעבוד כל
הזמן כדי שהיא תהיה מורשה אמיתית – גם ירושה וגם
הורשה.

זה לא יכול להתרחש ,הירושה לא תמומש .זו ארץ מורשה,
ורק אם דע להוריש את מה שמפריע לירושה הזו להתממש
זכה אף לרשת אותה.

אחוזה לא עזובה

עכשיו תשמעו איזה דבר מדהים זה לגבי התורה ש'ציוה ל ו
משה מורשה' .את הפסוק הזה כול ו מכירים ,אומר אותו כל
ילד .כתוב בחז"ל 29שזהו הפסוק הראשון שצריך ללמד ילד
יהודי כשהוא יודע לקרוא .זהו הפסוק שהקדים משה לכל
ברכות השבטים בסוף ימיו .30על המילים 'מורשה קהילת
יעקב' שם אומר רש"י שלוש מילים בלבד:
אחזנוה ולא נעזבנה.

בין פרשת אלה מסעי לבין פרשת גבולות הארץ באה פרשת
ההורשה .איזה שיעור אדיר היא  -גם בעברית וגם בחיים .כמה
מסעות צריך לעבור בדרך ,כדי לזכות לשבת בגבולות שהגביל
ל ו הקב"ה בארצ ו ובתורת ו ,וכמה הורשה צריך כדי שהתורה
הזו תהיה ל ו מורשה ,וכדי שארצ ו תהיה ל ו מורשת עולם,
עד ש וכל לומר על שתיהן 'אחז וה ולא עזב וה' בידי אף אחד.
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גוואלד .זוהי כל התורה כולה .אחוזה זו ירושה ,כמו בית
אחוזה ושדה אחוזה .כון ,התורה היא אחוזה ,היא ירושה
שאף אחד לא יכול לקחת ממ י .היא שלי לגמרי .אותו יהודי
חביב ממיקרו זיה מהסיפור הקודם ,יש לו שייכות וחלק
בתורה ,מבחי ה חוקית ,בדיוק כמו משה רב ו .אתם יודעים
מה ,תעזבו את היהודי ממיקרו זיה  -בואו דבר עלי ,עלי ו.
ודאי שהתורה שייכת לי ולך ,ירושה חוקית 'דה-יורה' לגמרי,
אוי  -אבל כמה 'חיוי' ו'יבוסי' ו'פריזי' יש לי בבטן שמעכבים
ועושים הכל כדי שלא אוכל לממש את הירושה הזו דה-פקטו.
הירושה הזו לא תהיה שלי באמת אם לא אוריש את 'שבעת
העממימצ'יקים' שמסתובבים לי בתוך הבטן והראש והלב.
כמה הורשה צריך כדי לזכות לירושה הזו' .תורה צוה ל ו משה
מורשה'.

הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע – בכתובת:
http://eepurl.com/bC0OHn

ניתן למצוא מידע ושיעורים נוספים של הרב בכתובת:
www.hithabrut.org

זה מה שא ח ו מלמדים את הילדים של ו ואת עצמ ו מהרגע
הראשון  -תדע לך ,מותק ,שאף אחד ,לעולם ,לא יכול לקחת

 29ברכות מ"ב.
 30דברים ,ל"ג ,ד'
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