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  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

  

לסעודה ראשונה - מהותה של מלחמת מדיןל 
  סוגריים גדולות

קריאת 'ראשון' של פרשיותינו המחוברות, מטות ומסעי, נחלקת 
לשני חלקים שלכאורה אין ביניהם קשר. החלק הראשון עוסק 

אב ובתו, איש ואשתו,  - בהפרת נדרים בתוך המעגל המשפחתי 
פרשה משפחתית שעוסקת בהגדרת המעגלים.  זו –ארוס וארוסתו 

   -ואילו בחלקה השני של הפרשה היא עוברת לנושא אחר לגמרי 

֥ר ר ֶאל 'ה֖  ַוְיַדּבֵ אֹמֽ ֥ה ּלֵ ל ֵמֵא֖ת . ֹמׁשֶ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ם ִנְקַמת֙ ּבְ ְנֹק֗
ף ֶאל ר ּתֵָֽאֵס֥ ים ַאַח֖ ְדָיִנ֑ יךָ  ַהּמִ ֽ   1.ַעּמֶ

   -משה רבנו קורא לעם 

ְל֧צּו  ְהיּו֙ ַעלֵהָחֽ ֽ ָב֑א ְויִ ֖ים ַלּצָ ם ֲאָנׁשִ ֶכ֛ ִאּתְ ן ָלתֵ֥ת ִנְקַמת ֵמֽ  'ה֖  ִמְדָי֔
ן ֽ ִמְדיָ   2.ּבְ

האם לא היינו כבר בסיפור הזה? האם לא נצטווינו  -ואנחנו שואלים 
   -רק בשבוע שעבר באופן דומה 

יתֶ֖ם אֹותָֽם ָצ֖רֹור ֶאת... ים ְוִהּכִ ְדָיִנ֑ ים ֵה֙ם . ַהּמִ ְרִר֥ י צֹֽ ֣ ם ּכִ ָלֶכ֔
ר ם ֲאׁשֶ ִנְכֵליֶה֛ ֥לּו ָלֶכ֖ם ַעל ּבְ ַבר ִנּכְ ֑עֹור ּדְ   3...ּפְ

כבר היינו שם... אז מה קרה באמצע? מהן 'הסוגריים' הגדולות בין 
שני הציווים, שהיו בעצם כל פרשת פנחס ואשר בהן עסקנו בכל כך 

במפקד, בשמות המשפחות, בחלוקת נחלות הארץ,  - הרבה עניינים 
הושע, בבנות צלפחד, בתמידין ובמוספי ראש חודש במינויו של י 

הנדרים והפרתם? מדוע היה  -ואף תחילת פרשת מטות  - והמועדות 
הציווי לפני כן ומדוע הוא חוזר כעת פעם שניה? מהי ההפסקה 

  הגדולה הזו?

'החלצו מאיתכם  -והקושי אף גדל לפי מה שאומר משה כעת לעם  
ו בזריזות, בלי שיהוי כדי כלומר יש לצאת למלחמה הז -אנשים' 

   - 'לתת נקמת ה' במדין'. ורש"י מעיר שם 

כנגד  שהעומד כנגד ישראל, כאילו עומדנקמת ה'. 
  .הקב"ה
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פרשה  אז מה הסיפור? ממתי יש ציווי שלאחריו יש השהייה בת
שלמה ולאחר מכן חוזר הציווי פעם שניה ומדגיש את הצורך בקיומו 

  באופן מהיר ובלי התמהמהות?

  מת הגדרותמלח
רעי ואהובי, התשובה נמצאת בפשוטו של מקרא. כבר חזרנו כמה 

'פשט' הכוונה היא לפשוט את הקלף ולראות את -וכמה פעמים ש
המקרא יחד עם ההקשר שלו, עם הקונטקסט שלו. זהו הסוד 

  הגדול; 

מלחמת מדין לא מתחילה עכשיו אלא התחילה כבר בתחילת פרשת 
   -פנחס. שם נאמר למשה כאמור 

'תגדיר'. המלחמה  - 'צרור את המדינים והכיתם אותם'. 'צרור' היינו 
טופוגרפית - הזו עוסקת בהגדרות. 'אין זו מלחמה אסטרטגית

המתנהלת בכלי נשק, משה רבנו, אלא מלחמה שצריך להגדיר בה. 
   - אסביר לך איך מגדירים, מהו צרור המפתחות שנקרא מדין וכעת 

ר ם ֲאׁשֶ ִנְכֵליֶה֛ ם ּבְ ים ֵה֙ם ָלֶכ֔ ְרִר֥ י ֹצֽ ֣ ֥לּו ָלֶכ֖ם ַעל ּכִ ַבר ִנּכְ  ּדְ
֑עֹור ְוַעל י ַבת ּפְ ֨ ְזּבִ ר ּכָ ַב֞ ֥ה ְביֹום ּדְ ּכָ ם ַהּמֻ ֤יא ִמְדָי֙ן ֲאֹחָת֔  ְנׂשִ
ה ַעל ָפ֖ ּגֵ ַבר ַהּמַ ֽעֹור ּדְ   4.ּפְ

  ר פעור''על דב
המגפה הזו היא הסיפור של הפעור, של האיש ההולך אחרי בעל 

   - פעור ושל האנטי תזה לפעור הזה 

ים בַּ  ֵבִק֔ ֙ם ַהּדְ ֹום 'ה֖ -ְוַאּתֶ ֶכ֖ם ַהּיֽ ּלְ ים ּכֻ ֥   5.ֱאֹלֵהיֶכ֑ם ַחּיִ

הפעור הוא העבודה זרה הנמוכה ביותר אך הייצוגית ביותר. זוהי 
מחיצות, גועל נפש אחד גדול. זו  האקסטזה בשיאה, בלי גבולות, בלי

   - דבקות מטורפת 

֑עֹור ַעל ּפְ ָרֵא֖ל ְלַב֣ ֶמד ִיׂשְ ֥ ּצָ   6...ַוּיִ

ה' אלוקיכם. מה שרוצות - והמלחמה בפעור הא על ידי דבקות ב
בנות מואב ובנות מדין שם בפעור הוא כאילו רק להזנות את ישראל 

                                                           
 שם. 4
 דברים ד', ד'. 5
 במדבר כ"ה, ג'. 6

  חתשע"מטות ומסעי פרשות  



 

2  
 

יכולת להידבק אבל לאט לאט להפוך אותם גם לצמודים לפעור מבלי 
חזקה באלוקות. לכן כל הנושאים שדיברה עליהן התורה בין שני 
הציווים על מלחמת מדין, אינם אלא הכנות למלחמה, הכשרה, 
הגדרת המלחמה. על מה לוחמים? לוחמים על להיות בנות צלפחד, 
להיות נשים טהורות. לוחמים על כך שהמצביא יודע לגשת אל 

ותומים. לוחמים על דבקות בקב"ה אלעזר הכהן ולשאול באורים 
  -שביטויה הוא הבאת 

ד ֶ֥בׂש ֶאָח֖ י... ַהּכֶ ִנ֔ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ֣ ֶקר ְוֵא֙ת ַהּכֶ ִים ...ַבּבֹ֑ ֽ ַעְרּבָ ֥ין ָהֽ   7.ּבֵ
ושום דבר לא משנה או מפסיק את זה. לוחמים על לזכור שאנחנו 
אלו שמביאים את שבעים פרי החג כדי שהאומות המתמעטות 

יינה כליה, במובן הזה שהאדם יישאר בעולם והולכות לא תעש
ואנחנו נעביר לו את האמונה. לוחמים על לא ליפול ולהיות 
'מתמאבים', 'מתדיינים', או 'מתמזרחים' במזרח תיכון חדש וכו'. 

  לוחמים על להיות אנחנו!

ין היא שיא שנראית כלא קשורה בכלל למלחמת מדפרשת הנדרים 
 - לחמה הזו. היא באה ואומרת השיאים של ההכנות הרוחניות למ

אנחנו משפחה. אצלנו יש אב ובתו, יש איש ואשתו, יש אירוסין לפני 
נישואין. יש הגדרות. על זה הלחימה. בכל אלו אנחנו הופכים להיות 

  ה' אחד'.- 'ישראל ו

  להיחלץ מתוך האני
כן, לפעמים יש גם אצלנו חולשה בזה וההגדרות הללו מתרופפות 

טוי ואז יש כח לבנות מואב ומדין להפיל אותנו, אבל ולא באות לידי בי
אנחנו לא מתבלבלים, ובדיוק כאן בא הביטוי המדהים אותו נוקט 

'החלצו מאיתכם'. להיחלץ זה לא רק לקחת אנשים  - משה 
, אלא גם להוציא משהו שתקוע מתוך משהו, Pioneer'חלוצים', 

מאיתכם', להיחלץ מתוך האגו שלנו, 'החלצו  - כמו לחלוץ פקק 
להיחלץ מתוך החיפוש אחר הפעור ומתוך בנות מדין. להיחלץ כדי 

  להבין שנקמת בני ישראל איננה בעצם אלא נקמת ה'.

כל מה שהופיע בפרשה הקודמת, על כל פרטי משפחת החנוכי 
ומשפחת פלואי', על ער ואונן, שרח בת אשר ועל בני קרח שהרהרו 

ר על מה המאבק שלנו כל זה לא בא אלא לתא -תשובה ולא מתו 
'אנו יודעים את משפחותינו ויודעים את אלוקינו,  - בבנות מדין 

נוכל להביא עבור אומות העולם את הפרים  - וכשנעשה את זה 
  שיגנו עליהם מהייסורים'.
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לסעודה שניה - אשר בידינו''המלחמה 
  מלחמה ייחודית

'מסעי' יוצר קריאת 'שני' ארוכה -החיבור בין פרשיות 'מטות' ו
במיוחד, העוסקת כולה במלחמת מדין. נדמה כי מלחמה זו 
מתייחדת בכמה וכמה דברים מול מלחמות אחרות שעברו 
ישראל במהלך נדודיהם במדבר בארבעים השנה האחרונות, 

אותן נלחמו בשנה האחרונה, ערב כניסתם מול המלחמות 
לארץ, ואף מול מלחמות אחרות לאורך התנ"ך כולו. זו מלחמה 
כל כך ממשית ורלוונטית אלינו, וננסה לגעת בשיחה זו בשתי 

  נקודות בה.

כמו בסוף כל מלחמה, גם כאן מסכמים את הדברים, וכך 
   -באים ראשי הפקודים אל משה ואומרים לו 

ְקְרבוּ֙  ּיִ ים  ֶאל ַוֽ ֲאָלִפ֖ י ָהֽ ֵר֥ ָב֑א ׂשָ י ַהּצָ ֖ר ְלַאְלֵפ֣ ים ֲאׁשֶ ֻקִד֕ ה ַהּפְ ֹמׁשֶ֔
ֽאֹות י ַהּמֵ ֵר֥ ּיֹאְמרּו֙ ֶאל. ְוׂשָ ֗אּו ֶאת ַוֽ ׂשְ יָך ָנֽ ה ֲעָבֶד֣ אׁש  ֹמׁשֶ֔ ֹר֛

א נּו ְולֹֽ ָיֵד֑ ֣ר ּבְ ְלָחָמ֖ה ֲאׁשֶ ֥י ַהּמִ ישׁ  ַאְנׁשֵ ּנּו ִאֽ ֖ ד ִמּמֶ   8.ִנְפַק֥

על פי פשוטו של  -, ראשית כל עובדתית זה ביטוי מעניין מאד 
מקרא ניתן להבין את משמעות המילים 'ולא נפקד ממנו איש' 

שלא היה שום נפגע במלחמה. אין שום קרבן שנפל בה. זה  -
דבר מאד ייחודי שכמעט ולא מצינו במלחמות ישראל. גם 
המילים 'עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו' 

וונה 'אשר בידינו'? האם יש מלחמה בידינו מה הכ -מעניינות 
  ואחרת שאיננה בידינו? 

  פירוט נדיר

לאחר מכן הם מספרים על השלל שהם הביאו תוך שהם 
   -מפרטים אותו פירוט נדיר 

ב ֶאת ְקֵר֞ ן ה֗  ַוּנַ ֣ י 'ָקְרּבַ א ְכִלֽ ר ָמָצ֤ יד  ִאיׁש֩ ֲאׁשֶ֨ ה ְוָצִמ֔ ָזָה֙ב ֶאְצָעָד֣
יל ְוכּומָ֑  ַ֖עת ָעִג֣   9...זַטּבַ

   -ורש"י מסביר שם 

נזמי יל. עג. של יד. וצמיד. אלו צמידים של רגל. צעדהא
דפוס של בית הרחם, לכפר על הרהור הלב . וכומז. אוזן
  .בנות מדין של

 - פריטים אישיים, אינטימיים, שלא תמיד נעים לדבר עליהם 
אך גם את זה הם הביאו מהשלל כדי לכפר אפילו על הרהור 
העברה שבלב. סיכום מרתק. עוד נגיע וננסה לראות מה בא 
ללמדנו סיכום זה, אך לפני כן נעסוק בלוואי, בכלים הרבים 

   -שהם הביאו איתם ובדיניהם 

אֶמר ֶאְלָעזָ֤  את  ר ַהּכֵֹה֙ן ֶאלַוּיֹ֨ ְלָחָמ֑ה ֹז֚ ִא֖ים ַלּמִ א ַהּבָ ָב֔ ֣י ַהּצָ ַאְנׁשֵ
ר ה ֲאׁשֶ ת ַהּתֹוָר֔ ֥ה ה֖  ֻחּקַ֣ ֽה ֶאת 'ִצּוָ ָה֖ב ְוֶאת ַאְ֥ך ֶאת. ֹמׁשֶ  ַהזָּ
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ת ֶ֑סף ֶאֽ ת֙ ֶאת ַהּכָ ׁשֶ ֹח֨ ת ַהּנְ ל ֶאֽ ְרֶז֔ יל ְוֶאת ַהּבַ ִד֖ ֶרת ַהּבְ ֹעָפֽ ל. ָהֽ  ּכָ
ר ר ֲאׁשֶ ָב֞ א ָבאֵ֗  ּדָ ה ָיבֹ֣ ֖ ֵמ֥י ִנּדָ ְך ּבְ ר ַא֕ ירּו ָבֵאׁש֙ ְוָטֵה֔ ׁש ּתֲַֽעִב֤

א ֧ר לֹֽ ל ֲאׁשֶ א ְוכֹ֨ ֑ ִים ִיְתַחּטָ ֽ ֵאׁ֖ש ּתֲַֽעִב֥ירּו ַבּמָ א ּבָ ְסּתֶ֧ם . ָיֹב֛ ְוִכּבַ
אּו ֶאל ֹב֥ ר ּתָ י ּוְטַהְרּתֶ֑ם ְוַאַח֖ ִביִע֖ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֥ ם ּבַ ְגֵדיֶכ֛ ה ּבִ ֲחֶנֽ ּמַ   10...ַהֽ

כלים וטבילתם נלמדים מפה.  כלומר, כל הלכות הגעלת
הרי כבר היו מלחמות שקדמו  -ושואלים כאן הראשונים 

למלחמה הזו ולמה רק כעת נלמדות הלכות אלו? למה הן לא 
נלמדו מהמלחמה מסיחון או עוג או מהמלחמה ביעזר כשלכדו 
אותה ואת בנותיה? הרי גם שם היה שלל! מה עשו עד 

  עכשיו?

  מלחמה בסלון 

כל  -עונים על כך דבר כל כך פשוט  11בעלי התוספות
המלחמות עד עכשיו התנהלו בשדה הקרב ואילו המלחמה 
במדין התנהלה בבתים, בחדרים. בסלון, בחדרי המגורים. 

   -מלחמה זו היא המלחמה שבה שאל משה בכעס 

ל יתֶ֖ם ּכָ ִחּיִ ה ַהֽ ְלעָ֔ . ְנֵקָבֽ ר ּבִ ְדַב֣ ָרֵאל֙ ּבִ י ִיׂשְ ה ָה֨יּו ִלְבֵנ֤ ּנָ ן ֵה֜ ם ֵה֣
ַבר ַעל 'ה֖ -ַמַ֥על בַּ  ִלְמָסר ת ה ּדְ ֲעַד֥ ֽ ה ּבַ ָפ֖ ּגֵ ִה֥י ַהּמַ ֑עֹור ַוּתְ   12'.ּפְ

ופשוט שאין כוונתו שצריך להרוג את כל הנקבות שהרי בכל 
שאת הנשים  13מלחמה של ישראל יש כלל המפורש בפסוקים

מביאים כשלל אך לא  -ואת הטף וכל מי שאינו נלחם בנו 
ל נקבה. הן הנה' כמו שמפרש רש"י פוגעים בו! 'החייתם כ 

   -שם מיד 

  14.מגיד שהיו מכירים אותן זו היא שנכשל פלוני בה

'זו חטאה  -לומר הם הכירו כל אחת ואחת שנמצאת מולם כ 
  והחטיאה את פלוני זה'. 

  המלחמה משחררת (מהחטא)

מה שאמרו ראשי המלחמה  -ביאור נפלא מבאר האלשיך הק' 
בסיכום המלחמה במילים 'לא נפקד ממנו איש מאנשי 

הם לא באו רק לתת 'סיכום יבש',  -המלחמה אשר בידינו' 
'כן, יש מלחמה בעולם  -אלא הם ביקשו לומר את הדבר הבא 

שאיננה בידינו. זו מלחמה פיזית שנכפית עלינו מידי צר ובה 
מים ישראל בחיילי אויב, אך יש בעולם מלחמה נוספת, נלח

ביני לבין יצרי, והיא נקראת 'המלחמה אשר בידינו'.  -פנימית 
'לא נפקד ממנו איש' אין זה  15על פי דברי רבותינו בגמרא

                                                           
 כ"ד.-שם, כ"א 10
 דעת זקנים מבעלי התוספות, שם. 11
 ט"ז.-שם, ט"ו 12
 עי' דברים כ', י"ג. 13
  רש"י שם ט"ז. 14
 יבמות ס"א. 15
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תיאור פיזי אלא בעיקר תיאור פנימי. 'אדוני משה רבנו', 
אתה  'אנחנו מבינים לגמרי את הקצף שלך. 16מסביר האלשיך,

חשדת בנו שגם אם לא נפלנו בחטא בפועל וגם אם לא חזרנו 
לאותם חטאים שנפלנו בהם אז עם בנות מדין והפעור, הרי 
שמתוך ההיכרות שלנו עם אותן נשים זה גרם לנו לחוס 
עליהן, אולי כדי לשמור אל קשרים, אולי כי באמת עדיין לא 
ן השתחררנו לגמרי מאותו החטא ובתוך תוכנו הוא עדיי

'עבדיך נשאו את ראש  -מסתובב. לכן באנו לומר לך משה 
המלחמה הזאת של אדם עם  -אנשי המלחמה אשר בידינו' 

עצמו, של אדם עם יצרו. באנו להודיע כי 'לא נפקד ממנו 
בעל ערך מיוחד.  17איש'. 'איש' במקרא הוא לשון חשיבות,

'הראשים שלנו עברו תהליך מופלא שנקרא מלחמת מדין. 
הראש שלנו  -שעברנו מאז בנות מדין ומהפעור תהליך 

התנקה והנה אנו עונים תשובה לחשד שעלה על ידי אדוני 
'החייתם כל נקבה'. אנחנו מבינים שהכוונה לא  -כשאמר 

הייתה לשאלה מלחמתית פיסית האם השארנו בחיים את כל 
ת הזו, את הנשים אלא האם אנחנו עדיין מחיים את המדייניּו

ואב ואת הפעור הזה, שמה לעשות, כולנו תופעת בנות מ
  מכירים אותו מניסיון אישי'. 'מהמלחמה הזו אשר בידינו'.

  

  ניצחון שלא נפקד ממנו איש

במלחמות  -'לא נפקד ממנו איש'. לכן אמרו בעלי התוספות 
הקודמות שהתרחשו בשטחים פתוחים, לא הגענו פיסית 

ת את לכלי הבית, כלים יפים ונחמדים, מזכרות שמתארו
המלחמה בתוך הבית ובעיקר בתוך הבטן. מלחמה שהיא 

  והניצחון בה הם 'בידינו'.

אמר רב עמרם אמר רב: שלש עבירות אין אדם ניצול 
  18.הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרע - מהן בכל יום 

ואם אין הקב"ה עוזרו הוא עתיד ליפול בכך. אבל המלחמה הזו 
מביאים בתוך השלל גם  היא הנקראת 'אשר בידינו'. לכן הם

'זה היה הבירור  -, כי הם אומרים למשה רבנו כומזאת ה
שבמלחמה הזו, ועם הבירור הזה, עם הכנות שבו, אנחנו 
עומדים להיכנס לארץ ישראל. עם הניצחון שלא נפקד ממנו 

  איש'.

  

  

  

                                                           
  פירוש ר' משה אלשיך זיע"א על התורה, במדבר, מטות, ד"ה 'ויאמרו אל  16

  משה'.     
  בחר לנו אנשים' (שמות י"ז ט'), 'כולם אנשים ראשי בני ישראל'  17

 (במדבר י"ג, ג'), 'איש נעמי' (רות ) ועוד.     
 קס"ה.-בבא בתרא, קס"ד: 18
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לסעודה שלישית -  ה'חלוצים לפני 
שלשה פרקים מרכיבים את פרשת 'מטות'. הפרק הראשון 
קצר ועוסק בנדרים. הפרק השני, ארוך הכולל חמישים 
וארבעה פסוקים, עוסק במלחמת מדין על כל היבטיה, ואילו 
הפרק השלישי עובר אל בקשתם של בני גד ובני ראובן 

ביניהם לנחלה בעבר הירדן המזרחי ועוסק בכל מה שמתרחש 
  לבין משה רבנו.

  מושג חדש
נדמה שמלחמת מדין וסיפור בני גד ובני ראובן הם שני 
האירועים הגדולים ערב הכניסה לארץ החותמים את מסע 

האחד כלפי חוץ והאחר כלפי פנים.  -ארבעים השנים במדבר 
ערי מקלט, סידורים  -כן, יהיו עוד נושאים עד לסוף הספר 

אבל אלו הם שני  -בני יוסף אחרונים עם בנות צלפחד ו
האירועים ההרואיים הגדולים. באירועים הללו נוצרת מציאות 

חלוצים. ערב הכניסה  -חדשה ואנו מוצאים בהם מושג חדש 
לארץ ואווירת החלוציות מתחילה. במלחמת מדין, כפי שכבר 

   -ראינו, הקב"ה מצווה את משה 

ל ֵמֵא֖ת  ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ם ִנְקַמת֙ ּבְ ף ֶאלְנֹק֗ ר ּתֵָֽאֵס֥ ים ַאַח֖ ְדָיִנ֑  ַהּמִ
יךָ  ֽ   19.ַעּמֶ

  - אל העם ומצווה אותם  קוראומשה 

ְהיּו֙ ַעל ... ֽ ָב֑א ְויִ ֖ים ַלּצָ ם ֲאָנׁשִ ֶכ֛ ִאּתְ ְל֧צּו ֵמֽ ן ָלתֵ֥ת ִנְקַמת ֵהָחֽ  ִמְדָי֔
ן 'ה֖  ֽ ִמְדיָ   20.ּבְ

שניים עשר אלף חלוצי  -ואכן אלף למטה יוצאים חלוצים 
מות קודמות את המושג הזה. לא צבא. לא מצאנו במלח

במלחמות סיחון ועוג, גם לא במלחמת עמלק לפני ארבעים 
  שנה. רק כאן יש 'חלוצים' לראשונה.

הפעם השניה שהמושג הזה מופיע הוא בסיפור בני גד ובני 
  -ראובן, כאשר הם אומרים למשה 

ל ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ים ִלְפֵנ֙י ּבְ ץ ֻחׁשִ֗ ָחֵל֣ ְחנּו ֵנֽ ֲאַנ֜   21....ַוֽ

וגם כל הדיון עם משה רבנו וההתעקשות שלו היא סביב 
  -החלוציות שלהם 

ם ּון ֶאת ִאֽ ֲעׂש֖ ה ִאם ּתַ ֑ ר ַהזֶּ ָב֣ י ַהּדָ ְל֛צּו ִלְפֵנ֥ ָח֥ ה 'ה֖  ּתֵ ְלָחָמֽ . ַלּמִ
ל ם ּכָ ר ָלֶכ֧ י ה֑  ָח֛לּוץ ֶאת ְוָעַב֨ ן ִלְפֵנ֣ ֖ ְרּדֵ   22'...ַהּיַ

ם ִאם ה ֲאֵלֶה֗ אֶמר ֹמׁשֶ֜ ַעְב֣רוּ  ַוּיֹ֨ ֽ י ְבֵני יַ ד ּוְבֵנֽ ם  ָג֣ ֶכ֠ ּתְ ן ִא֠ ְראּוֵב֣
ת ל ֶאֽ ן ּכָ ֞ ְרּדֵ י ה֔  ַהּיַ ְלָחָמ֙ה ִלְפֵנ֣ ַעְב֛רּו  ְוִאם'... ָח֤לּוץ ַלּמִ ֽ א יַ ֹל֧

ַען ָנֽ ֶאֶ֥רץ ּכְ ְכֶכ֖ם ּבְ אֲח֥זּו ְבֹתֽ ֶכ֑ם ְוֹנֽ ים ִאּתְ נּו ְבֵני. ֲחלּוִצ֖ ֲע֧ ֽ ד  ַוּיַ ָג֛
י ְראּוֵב֖ן ֲעבֹ֧ ... ּוְבֵנ֥ ְחנּו ַנֽ י ה֖ ַנ֣ ים ִלְפֵנ֥ ַען 'ר ֲחלּוִצ֛ ָנ֑ ֶרץ ּכְ   23...ֶא֣

                                                           
  במדבר ל"א, ה'. 19
 ג'. שם 20
 .שם, ל"ב, י"ז 21
 כ"א.-שם כ' 22
  ל"ב.-שם כ"א 23

הכל פה חלוצים. ממש 'אנו באנו'. מהי החלוציות הזו ומה 
  היא באה ללמד אותנו?

  הכעס של משה
דבר משותף נוסף לשתי הפרשיות הללו הוא שבשתיהן משה 

   -רבנו בא לכלל כעס. במלחמת מדין משה קוצף על הפקודים 

ה עַ֖  ף ֹמׁשֶ֔ ְקֹצ֣ ִילַוּיִ י ֶהָח֑ קּוֵד֣ יתֶ֖ם ... ל ּפְ ִחּיִ ֑ה ַהֽ אֶמר ֲאֵליֶה֖ם ֹמׁשֶ ַוּיֹ֥
ל ה ּכָ ם ִלְמָסר. ְנֵקָבֽ ְלָע֔ ר ּבִ ְדַב֣ ָרֵאל֙ ּבִ י ִיׂשְ ה ָה֨יּו ִלְבֵנ֤ ּנָ ן ֵה֜  ֵה֣

ַבר ַעל 'ה֖ - ַמַ֥על בַּֽ  ֑עֹור ּדְ   24...ּפְ

והם חוזרים ומזכירים עד כמה לא נפקד מהם איש. גם 
ראובן משה רבנו 'יוצא' עליהם כל כך  בפרשת בני גד ובני

  -קשה 

ה בּו ֹפֽ ה ְוַאּתֶ֖ם ּתֵׁ֥שְ ְלָחָמ֔ אּו֙ ַלּמִ ם ָיֹב֨ ֵחיֶכ֗   25.ַהַאֽ
ֹות  ִא֑ים ִלְסּפ֣ ֣ים ַחּטָ ּות ֲאָנׁשִ ְרּב֖ ם ּתַ ֵתיֶכ֔ ַ֚חת ֲאֹב֣ ם ּתַ ה ַקְמּתֶ֗ ֣ ְוִהּנֵ

ל ֲח֥רֹון ַאף ל ֶאל 'ה֖  ֗עֹוד ַע֛ ָרֵאֽ   26.ִיׂשְ
  אנחנו חלוצים.  -וכאנטי תזה לטענות משה, הם אומרים לו 

אנחנו נפרדים ממשה ונכנסים  -חלוצים  -עם המושג הזה 
  לארץ. 

  כולנו חלוצים
אגב, בכל יום ויום אנחנו מתפללים להיות חלוצים. לא תמיד 
אנחנו שמים לב למשמעות של המילה אבל בסוף כל תפילה 

  -אנחנו אומרים 

ַמַען ֵיָחלְ  יךָ ְל֭ ִני ֣צּון ְיִדיֶד֑ יְנָך֣ ַוֲעֵנֽ ֖יָעה ְיִמֽ   27.הֹוׁשִ

   -בשבת אנחנו מוסיפים עוד ומברכים בברכת המזון 

ת ַהֶזההֵ לוֹ - ְרֵצה ְוַהַחִליֵצנּו ד' אֱ  ּבָ יֹום ַהׁשַ   28...ינּו ּבְ

גם אם נבין את הפסוק 'למען יחלצון' שהכוונה היא שהקב"ה 
איך נבין את  -יחלץ אותנו מצרה, כמו פקק שחולצים אותו 

'רצה והחליצנו'? שיחלץ אותנו מימות החול? אולי, אבל 
'החליצנו במצוותיך'?. כמדומני שפירוש  -הסגנון לא ברור 

וצים, 'ריבונו של עולם, למען יעשו ידידיך חל - הפסוק הוא 
הושיעה ימינך וענני'. כך גם  -שאנחנו נהיה חלוצים עבורך 

אפשר לקיים את המצוות באופנים  -'רצה והחליצנו' פירושו 
  שונים, גם את השבת, אך אנו מבקשים  לקיימן כחלוצים. 

  למה לכעוס?
נשים לב לנקודה אחת שהיא השלישית המשווה בין שתי 

ת מדין אין שום ציווי הפרשיות ובה טמון הסוד הגדול. במלחמ

                                                           
 ט"ז-שם ל"א, י"ד 24
  שם ל"ב ו'. 25
 שם י"ד. 26
 תהילים ק"ח, ז'. 27
  נוסח ברכת המזון לשבת 28
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של הקב"ה למשה לשלוח 'חלוצים'. הוא מצווה אותו לצאת 
למלחמה על מדין כדי לנקום את 'נקמת בני ישראל'. החלוצים 
הם הנוסח של משה רבנו עצמו, שקורא לעם 'לתת נקמת ה' 

   -במדין'. ורש"י מסביר שם 

  29.כנגד הקב"ה שהעומד כנגד ישראל, כאילו עומד

ד ובני ראובן הם באים בבקשתם למשה ואנחנו גם אצל בני ג
לא מבינים למה משה כל כך מתקיף אותם. למה הוא לא 

?, בודק איתם את כוונתם לפני שהוא ככה 'מתנפל' עליהם
  אבל בואו נקשיב טוב לפסוקים;

  חלוצים לפני מי?
  -הם אומרים למשה 

י  ֵנ֣ ים ִלְפֵנ֙י ּבְ ץ ֻחׁשִ֗ ָחֵל֣ ְחנּו ֵנֽ ֲאַנ֜ לַוֽ ָרֵא֔   30...ִיׂשְ
   -ומשה אומר להם 'זה לא מספיק טוב' 

ם... ּון ֶאת ִאֽ ֲעׂש֖ ה ִאם ּתַ ֑ ר ַהזֶּ ָב֣ י ַהּדָ ְל֛צּו ִלְפֵנ֥ ָח֥ ה 'ה֖  ּתֵ ְלָחָמֽ   31.ַלּמִ

   -לא לפני בני ישראל אלא לפני ה' 

ל ם ּכָ ר ָלֶכ֧ י ה֑  ָח֛לּוץ ֶאת ְוָעַב֨ ן ִלְפֵנ֣ ֖ ְרּדֵ   32...'ַהּיַ

   -והם מבינים את דבריו ועונים 

ל ַעְב֜רּו ּכָ ֽ יָך יַ ֲעָבֶד֨ י ה֖  ַוֽ א ִלְפֵנ֥ ֥ר  'ֲח֥לּוץ ָצָב֛ ֲאׁשֶ ֽ ְלָחָמ֑ה ּכַ ַלּמִ
ר י ּדֵֹבֽ   33.ֲאֹדִנ֖

'כמו שאתה רצית ולא כמו שאנחנו אמרנו תחילה'. משה 
מביא את אלעזר ואל יהושע ואת ראשי המטות כדי שיראו את 

   -אובן ואומר להם כך ההתחייבות של בני גד ור

ַעְב֣רּו ְבֵני ִאם ֽ י יַ ד ּוְבֵנֽ ת ָג֣ ם ֶאֽ ֶכ֠ ּתְ ן ִא֠ ל ְראּוֵב֣ ן ּכָ ֞ ְרּדֵ ָח֤לּוץ  ַהּיַ
י ה֔  ְלָחָמ֙ה ִלְפֵנ֣ ם ֶאת 'ַלּמִ ֥ה ָהָאֶ֖רץ ִלְפֵניֶכ֑ם ּוְנַתּתֶ֥ם ָלֶה֛ ׁשָ  ְוִנְכּבְ

ה ֽ ֲאֻחזָּ ד ַלֽ ְלָע֖   34.ֶאֶ֥רץ ַהּגִ

  -המנהיגים  ואף הם חוזרים ועונים בני כל

י ה֖  ים ִלְפֵנ֥ ר ֲחלּוִצ֛ ֲעֹב֧ ְחנּו ַנֽ נּו  'ַנ֣ ֲחָלֵת֔ ת ַנֽ ֣ נּו֙ ֲאֻחזַּ ַען ְוִאּתָ֨ ָנ֑ ֶרץ ּכְ ֶא֣
ן ֽ ְרּדֵ ֶבר ַלּיַ   35.ֵמֵע֖

  מאיתכם - החלצו 
זה אותו דבר כמו  -אין הבדל בין נקמת ה' לנקמת בני ישראל 

שאמר רש"י, אבל בתוך כל אחד ואחת מאתנו שוכן הקב"ה, 
אחד מאתנו יש בתוכו את הנפש האלוקית שיש לה את  לכל

הכח לנצח את בנות מדין ובנות מואב, את האגו. ה' השוכן 
  -בנו הוא שאמר ליעקב ששמו 'ישראל' 

י ֽ יָת ִעם ּכִ ִר֧ ים ְוִעם ׂשָ ל ֱאֹלִה֛ ֖ים ַוּתּוָכֽ   36.ֲאָנׁשִ

                                                           
 .רש"י, במדבר ל"א, ג' 29
  שם, ל"ב, י"ז. 30
 שם כ'. 31
  שם, כ"א. 32
 שם כ"ז. 33
  שם כ"ט. 34
 שם ל"ב. 35
 בראשית ל"ט, כ"ב. 36

את זה אנחנו צריכים לחשוף ולגלות בתוכנו וכאשר הוא ח"ו 
הנפילים ובני הענק שולטים בו, כמו שאמרו  לא מתגלה אז

זו  37המרגלים 'לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו'.
כאשר אני לא מגלה את ה' שבתוכי. ואז יבוא כלב  -הנקודה 

אם יש את הרצון הזה של ה'  38'אם חפץ ה' בנו', -ויאמר 
  אז אצליח הכל. -שבתוכי 

 -וץ את עצמי להיות חלוץ זה כמו להיחלץ מפקק. זה לחל
מאיתכם'. חלוץ הוא מי שנחלץ מהאגו,  - מעצמי. 'החלצו 

וממילא מחוסר היכולת ומהפחדים.  -מהחשבונות, מהרושם 
הוא חלוץ לפני  -מי שנחלץ מעצמו ומכיר רק את ה' שבתוכו 

ה', ואז גם אם הוא יהיה בעבר הירדן המזרחי אזי לא המרחק 
 -ה'. את זה דורש משה  ולא הגבול הטופוגרפי יפרידו בינו לבין

'למען  -חלוציות לפני ה' ועל זה אנחנו מתפללים כל יום 
מעצמם, מהפחד, מאגו, מהשכחה שיש ה'  -יחלצון ידידיך' 

  בקרבנו.

  חלוצים לפני ה'.

   

                                                           
 במדבר י"ג, ל"א. 37
  שם, י"ד, ח'. 38
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לסעודת מלווה מלכה -  מסעי החיים
  יצאנו ממצרים?בכמה מסעות 

ארבעים ושנים מסעות מנויים בתחילת פרשת מסעי, 
המתארים את מסעותיהם של ישראל במדבר מאז יציאתם 

  ממצרים ועד להגעתם אל ערבות מואב, על ירדן ירחו. 

היא מהותית. בעומקה השאלה הידועה נראית כצדדית אך 
   -הפסוק אומר 

י י ְבֵנֽ ה ַמְסֵע֣ ּלֶ ל  ֵא֜ ָרֵא֗ ִים ְלִצְבֹאתָ֑ם ִיׂשְ ְצ֛אּו ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖ ֽ ֥ר יָ ֲאׁשֶ
ַיד ן ּבְ ֲהֹרֽ ֖ה ְוַאֽ   39.ֹמׁשֶ

ומהפסוק משתמע שכל ארבעים ושניים המסעות היו חלק 
מהיציאה ממצרים, אבל ברור הוא שיצאנו ממצרים כבר 

מרעמסס לסוכות. כבר במסע זה יצאו  -במסע הראשון 
דבר, לא ביציאה ישראל ממצרים, והמסעות לאחר כך היו במ

  ממצרים. 

  להריח יראת ה'
ההסבר בזה הוא נפלא כשחושבים על הדברים לעומק. 
מצרים בעולם הפנימי, איננה רק הארץ הפיזית אלא היא גם 
מייצגת ומרמזת את המיצרים וההגבלות של כל אחד ואחד 
מאתנו. 'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 

   40יצא ממצרים'.

אותה חובה מתמדת על כל אדם להיחלץ מהמיצרים זו 
ומההגבלות שמפריעים לו עכשיו מלעבוד את ה', שכעת 
סוגרים עליו. התהליך הזה בעצם מתרחש בכל תחנה ותחנה 
שאני מגיע אליה בחיי, עד שאגיע אל 'ירדן ירחו'. בעולם 
החסידות משולה התחנה הזו, 'ירדן יריחו', לימות המשיח, 

   -עליו כתוב 

ה ֥יו ִיְפֶרֽ ָרׁשָ ָ ֶצר ִמׁשּ ֑י ְוֵנ֖ ַזע ִיׁשָ ֣ ֶטר ִמּגֵ א ֹח֖ יו ֣רּוַח . ְוָיָצ֥ ה ָעָל֖ ְוָנָח֥
הׇ֧רּוַח ח 'ה֑  ה ְכָמ֣ ה ֵעָצה֙  ֤רּוחַ  ּוִביָנ֗ ַעת ְוִיְרַא֥ת ֥ר  ּוְגבּוָר֔ ֖ ה'. ּוַח ּדַ

ת  ִיְרַא֣   41'...ה֑ ַוֲהִרי֖חֹו ּבְ

דן למראה עיניו או למשמע אזניו, אך  -היום, כל שופט שדן 
   -על המשיח נאמר 

א ... ֹוט ְולֹא ְוֹלֽ ּפ֔ ה ֵעיָני֙ו ִיׁשְ ַמ֥ע א ְלַמְרֵא֤ יוְׇלִמׁשְ יחַ  ְזָנ֖   42.יֹוִכֽ

כי כששופטים על פי החושים הללו, הראיה והשמיעה, הרי זו 
וש תפיסה חלקית של המציאות. המשיח ידון כביכול על פי ח

הריח, דבר שבא לתאר את החוש הפנימי ביותר שאין בו 
אתה מריח והריח אינו מוגדר בתוים,  -מיצרים כלשהם 

במיתרים או באותיות אלא הוא פנימי והרוחני שבחושים. כך, 
כיום, התורה קשורה למה שאתה רואה או שומע אבל עדיין 

                                                           
 במדבר ל"ג, א'. 39
 'בכל יום ויום חייב ...'. -מתוך ההגדה של פסח. ולפי נוסח אדמו"ר הזקן  40
 ג'.-ישעיהו י"א א' 41
 שם. 42

אין חיבור בינך לבין התורה, רק בימות המשיח הריח הוא 
  'והריחו ביראת ה''.  -חבר בינינו לבין התורה שי 

  הכח לצלוח כל מסע
באופן דומה מסבירים בחסידות את המושג 'ירדן יריחו', כפי 

   - חז"ל שאמרו 

  43.מֹוַרח ְוָדאין

מריח ודן. אז, רק אז, נצא מהגבולות של המיצרים. לכן נאמר 
'מסעי' בלשון רבים כי מטרת כל המסעות היא לצאת מכל 

גבול ולהמשיך אל הגאולה האמיתית והשלמה ולא מיצר ו
לרדת כלל מהכיוון הכללי, לא 'לחשב מסלול מחדש' במובן 
השלילי של המושג ולא להסתפק באיזו תחנת ביניים באמצע 

  ארבעים ושניים המסעות.

לפעמים אדם נמצא  -יש בהסבר דבר כל כך מחזק ועמוק 
, אז באים אליו במצב כל כך נמוך ונדמה לו שאין לו שום סיכוי 

במצרים ישראל היו שרויים במ"ט שערי טומאה,  -ואומרים לו 
יצאנו ממצרים  -אבל כבר במסע אחד, מסע התחלתי קטן 

והגענו אל המרחב. נכון, לא היה זה המרחב הסופי, אבל 
היציאה ממצרים התרחשה כבר במסע הראשון גם אם 

  ההגעה אל ירדן יריחו תתרחש רק בסוף מ"ב המסעות.

הכח הזה ניתן לכל אחד ואחת מאיתנו, בני אברהם, יצחק 
ויעקב. הכח להשתחרר מכל מצב שהוא מצרים, להתעלות 

 -ונגיע  -לדרגה עליונה, למרחב יותר גדול ומוחלט עד שנגיע 
במהרה בימינו לירדן יריחו, למשיח צדקנו. שם נריח את הדין, 

  שם תהיה התורה ואנחנו והמציאות והאלוקות לאחת.

  מסע אישי
 משה חיים אפרים מסדילקובנכדו של הבעל שם טוב, רבי 

זיע"א, בעל הספר 'דגל מחנה אפרים', כותב בתחילת 
  -הפרשה שלנו 

דע ששמעתי בשם אא"ז זללה"ה כי כל המסעות היו מ"ב 
והם אצל כל אדם מיום הולדו עד שובו אל עולמו ולהבין 

יציאת  זה כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו הוא בחי'
מצרים כנודע ואח"כ נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ 

  44.החיים העליונה

שיהיה לנו מסע מוצלח עד ירדן יריחו במהרה בימינו בקרוב 
  ממש.

                                                           
 סנהדרין צ"ג: 43
 דגל מחנה אפרים, במדבר, ריש פ' מסעי. 44
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שיחת בונוס – מקור הכח לירושת הארץ
  ניחוחות ארץ ישראל

'חמישי' של הפרשה היא ניחוחות של ארץ ישראל. כל קריאת 
על פי הרמב"ן, כאן מופיעה מצוות ישוב הארץ, פה אנו 
מצווים להיכנס ולהוריש את יושבי הארץ ולאחר מכן יש תיאור 
מפורט של הארץ לגבולותיה. דור באי הארץ מתקן את חטא 
המרגלים, את חטא הפחד מהנפילים מצד אחד ואת הכניסה 

  ולות הארץ מן הצד השני.הממשית לגב

בתוך הפרשה הזו יש מדרש אגדה מופלא שמביא רש"י ואותו 
   -ננסה ללמוד יחד. הפסוק אומר 

ֹלתֶֽיהָ ... ַען ִלְגֻבֽ ַנ֖ ה ֶאֶ֥רץ ּכְ ֲחָל֔ ַנֽ ל ָלֶכ֙ם ּבְ ּפֹ֤ ר ּתִ ֶרץ ֲאׁשֶ֨    45.ֹז֣את ָהָא֗

שהרי את הארץ נוחלים,  -ורש"י מתעכב על המילה 'תיפול' 
  - ואומר  -ם עליה' ולא היא 'נופלת לנו' לא 'נופלי 

ומדרש אגדה אומר על ידי שהפיל הקב"ה שריהם של  ...
 - שבעים אומות מן השמים וכפתן לפני משה, אמר לו

  46.ראה אין בהם עוד כח

זה מדרש מעניין שיש לנתח אותו ולהבין אותו לעומקו. משה 
רבנו רואה את הארץ מצידה המזרחי והקב"ה מפיל לפניו 
שריהם של שבעים האומות. מדוע? מה הצורך להביא את 
שריהם של שבעים האומות? אם היה מופיע 'שבעת 
העממין', כפי שאכן מופיע בגרסאות אחרות, היה זה יותר 

בחר בגרסא של 'שבעים האומות'. מה זה  מובן, אבל רש"י
  קשור לכניסה לארץ? 

הקב"ה כופת אותם, את שרו של עשו, שרו של רומי וכו', 
'אין בהן עוד כח'. ומה יעשה כעת  - לפני משה ואומר לו 

מדוע אין הקב"ה בעצמו עושה כן? מה  -משה? יהרוג אותם? 
 -ד הרעיון במדרש התמוה הזה שבוחר רש"י להביא כאן? ועו

מדוע דווקא משה הוא שרואה את הכפיתה הזו ולא יהושע 
  שעתיד להכניס את ישראל לארץ?

  שר של אומה
שרו של  -יש כאן דבר פלאי. המושג 'שר של אומה' מוכר לנו 

עשו בא להילחם על יעקב בלילה, שרו של מצרים נראה 
לישראל על שפת ים סוף ועוד ועוד. שם, כאשר נאבק יעקב 

  -בלילה נאמר לו  עם אותו מלאך

י... ֽ יָת ִעם ּכִ ִר֧ ים ְוִעם ׂשָ ל ֱאֹלִה֛ ֖ים ַוּתּוָכֽ   47.ֲאָנׁשִ

  -והמפרשים, ובראשם התרגום יונתן, אומרים במקום 

  48...ְוִעם גּוְבַרָיא ֲארּום ִאְתַרְבַרְבּתְ ִעם ַמְלָאַכָיא ַדְייָ ...

                                                           
 במדבר ל"ד, ב'. 45
  רש"י, שם. 46
 בראשית ל"ב, כ"ט. 47

עם מלאכים ועם אנשים. לכל אומה, לכל כח בעולם, יש את 
מלמעלה. בעומק, שבעים שרי אומות העולם  המלאך שלו

מהווים את מקור הכח של שבעים האומות. השרים הללו, 
נראים בהמשך כאילו הם באמת מקור של כח. אמנם בתוך 
תוכם הם יודעים שהם רק צינור, שאין להם ממשות עצמית, 
אבל הם נראים לגבינו כקליפה גדולה אשר ממנה באה 

תה אומה, שחושבת שמקור העבודה הזרה או האגו של או
  כוחה בא מאותו השר, כאמור. 

  קח את המושכות, משה
  - בכל שבת אנו אומרים את הפסוק מתהילים 

י ָהֱאֹלִה֑ים וֹ  ֭הֹודּו ֵלאֹלֵה֣ ם ַחְסּדֽ ֖י ְלעֹוָל֣   49.ּכִ
'הודו למי שכל  -ובעצם אנו אומרים כפי שחז"ל אומרים 

קים'. אבל האלהים, שכל המלאכים, מודים שהוא אלוקי האלו
כאן בעולם לשרים הללו יש הכח לתת לאומות, לכוחות, 

כמוש אלהי מואב,  -לגויים את התחושה שמהם מקור הכח 
  שרו של מואב וכו'.

כאשר הקב"ה מפיל את שריהם של שבעים האומות, הוא בא 
לגלות למשה שדרכו נבין אנו את התפקיד ואת הכח שלנו 

ים 'בית תפילה לכל להק -שאיתו אנו נכנסים ליעד הגדול 
העמים'. להיכנס לארץ זה לא להרוג את שבעים האומות אלא 
בדיוק להיפך. הקב"ה מפיל את שבעים שרי האומות לפני 

קח את המושכות בידיך. תשלוט,  -משה וכופת אותן ואומר לו 
תשחרר, תחזיר את הכל למקור הכח האמיתי שלו. תביא את 

פס זולתו', אל בית 'א-כל שבעים האומות אל המקור, אל ה
  -התפילה לכל העמים האלה 

ְל֣לּו ֶאת םל ׇכּ  'ה֖  ַהֽ ֑ ֗חּוהּו כּ  ּגֹויִ ּ֝בְ יםל ׇׁשַ ֽ ר . ָהֻאּמִ ֥י ָגַ֘ב֤ ּכִ
ינוּ  וֹ  ָעֵל֨ ְללוּ  'ה֥  ֶוֱאֶמת ַחְסּד֗ ם ַהֽ הּ  ְלעֹוָל֗ ֽ   50.יָ

שבעים האומות הללו אינן רק שבעים אומות שעל הגולובוס 
השמימיים שלהם, אלא אף שבעים ושבעים הכוחות והשרים 

כוחות שנמצאים בכל אחד ואחת מאיתנו, ונותנים לנו לטעות 
ולחשוב לפעמים שיש כוחות נוספים חוץ מהקב"ה, שזה 

אבל אם יש נפילים ובני  -רעיון מאד יפה שהכל זה הקב"ה 
ענק אז אולי אנחנו לא יכולים להתמודד מולם כי 'חזק הם 

  .ממנו', כמו שאמרו המרגלים

  אפס זולתו
כפיתת שבעים שרי האומות בכניסה לארץ היא התיאור 
המופלא ביותר של הכח שמשה מעניק לנו גם אם הוא לא 

                                                                                               
 תרגום יונתן שם. 48
 קל"ו, ב'.תהילים  49
  ב'.-תהילים קי"ז, א' 50
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יכול להיכנס בעצמו. גם אם נכנס עם יהושע, עם אור הלבנה 
אנחנו מפה ניקח את כל הכוחות, את שבעים  -לארץ 

האומות, שבתוכנו ואף שבעולם כולו, ולעולם נגלה כי אין 
  בהם עוד כח עצמאי, אין בהם ישות וממש. אפס זולתו.

ֹבָת֮ ֶאל ֹום ַוֲהׁשֵ י ה֙  ְוָיַדְעּתָ֣ ַהּי֗ ֤ ָך֒ ּכִ ִים  'ְלָבֶב֒ ַמ֣ ָ ׁשּ ים ּבַ ֱאֹלִה֔ ֣הּוא ָהֽ
ַעל ְוַעל    51.ָהָאֶ֖רץ ִמּתַָ֑חת ֵא֖ין ֽעֹוד ִמּמַ֔

  ונוכל! –להים ועם אנשים -עם א
 -זהו התיקון של חטא המרגלים שהזכרנו בתחילת השיחה 

'כשתכנסו לארץ, ייתן בכם משה את הכח שקיבל מהקב"ה, 
בבחינת המשה  -וכל אחד ואחד יעצום את עיניו ויראה 

את שרי שבעים האומות כפותים לפניו, וידע שגם  -שבתוכו 
אם הרופאים אומרים שאין סיכוי, וגם אם המלאכים אומרים 

תמיד  -צחים, והוא רואה שהמאבק נמשך כל הלילה שהם מנ
נדע ונזכור שאנחנו ישראל והכח שלנו הוא לא רק לנצח את 
האומות, את האנשים שפה לקדנציה הקרובה, אלא ביכולתנו 
לנצח את האלהים ואת האנשים, וכח זה בא לנו רק על ידי 
שנגלה בהם ולטובתם שאין בהם עוד כח ושרק הקב"ה הוא 

כוחות וממילא מקור החסד והטוב, ושום דבר לא מקור כל ה
  יוכל להפריע לזה. 

                                                           
 דברים ד', ל"ט. 51

  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
   20:27|  19:11 -ירושלים 
   20:30|  19:27 -תל אביב 

 20:31|  19:22 -חיפה 
  20:29|  19:25  -טבריה ומגדל 

 20:27|  19:27 -באר שבע 
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