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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - לנדור או לא לנדור ?

 יעשה'?'ככל היוצא מפיו 

כבר בחלקה השני של קריאת 'ראשון' של הפרשיות 

המחוברות שלנו השבוע, אנחנו מגיעים למימוש הציווי 

  -שנצטווה משה 

ים ְדָיִנִ֑ ִ ל ֵמֵאֵ֖ת ַהמ  ָרֵאֵ֔ י ִיש ְ ֵנֵ֣ ם ִנְקַמת֙ ב ְ  1...ְנק ֹ֗
 -מטות ומסעי  -אך הפתיחה של פרשיות השבוע המחוברות 

עוסקת בנדרים, ומתוך העיסוק בנדרים הללו ובמהותם ננסה 

אף להבין את מיקומה של פרשה זו פה, בתוככי סיפור מלחמת 

  -מדין בה מצווים לשלוח לצבא ראשי המטות 

ָרֵאֵ֔  ת ִיש ְ ו  ֵ֣ ה ְלכ ל֙ ַמט  ִ֑ ט ֶ ַ ה ֶאֵֶ֖לף ַלמ  ֵֶ֔ ט  ַ ֶלף ַלמ   2...לֶאֶ֚

אדם שנודר נדר מבקש בעצם  -נתחיל כאמור בנושא הנדרים 

לאסור על עצמו דבר כלשהו שהתורה אמנם התירה לו אך הוא 

בוחר לאסור זאת עליו באופן פרטי. אם הוא פונה אל חכם 

ומבקש התרה על הנדר, יכול החכם להתיר את נדרו. הפרשה 

 רי בתו.מחלקת בין חכם המתיר נדרים לבין אב המפר את נד

כיצד יכול החכם להתיר נדר? הרי  -השאלה שלנו היא פשוטה 

 אחר, כיצד יכול אדם -אם יש משמעות לדיבורו של האדם 

חיצוני, לבטל את מה שהאדם קיבל על עצמו? מה תפקידו של 

החכם בענין? הוא אמנם בקיא בהלכה אבל כיצד הוא יכול 

 להתיר את מה שאני אסרתי?

 א?זה טוב או ל -לנדור 

התשובה לשאלת היסוד הזו תימצא בבירור הסתירה הידועה 

מצד אחד, חז"ל משבחים את הנדרים  -בכל פרשת הנדרים 

  -והם אומרים 

 3נדרים סייג לפרישות

                                                           
 במדבר ל"א, ב'. 1
 שם, ד'. 2

הנדרים הם דבר חיובי המסייע לאדם להגיע אל מידת  -כלומר 

הפרישות, אולם מאידך, חז"ל כועסים על הנודרים את הנדרים 

  -ואומרים 

לא דייך מה שאסרה לך התורה אלא שאתה מבקש לאסור 

 4.עליך דברים אחרים

 -זו טענה עמוקה יותר מה שהיא נשמעת בשמיעה ראשונה 

שאתה מוסיף עוד איסורים'  אתה, פראייר איזהלא רק 'וואלה, 

היא בעצם  -אלא, אם התורה קבעה שדבר מסוים הוא מותר  -

אותו לקדושה, אז לפעול בו ולהעלות וצריך אמרה שאפשר 

אז אפשר  -אוסר אותו?! אם מותר לשתות יין  הלמה את

של  לעשות איתו סעודת מצווה ולהגיע ממנו לשמחה גדולה

 וכו'. מצווה

 שתי מדרגות בנודרים

תורת החסידות פיתחה פה תפיסה עמוקה, ולפיה, שני מאמרי 

הם עוסקים את זה אלא  חז"ל שציטטנו לעיל אינם סותרים זה

רגות שונות של בני אדם. אדם שנמצא עדיין ברמה שתי דב

ויות שיסייגו את התאוות רוחנית נמוכה זקוק לנדרים, להתחייב

ממנו מלשקוע בגשמיות של העולם; זה  ומנעשלו והם אלו שי

לרומם את העולם, את הצורך נכון שיש לנו הרבה דרשות על 

אבל  כולן נכונות וזו אכן מגמת התורה, -הבשר ואת היין וכו' 

ולעיתים אנחנו צריכים  -תכל'ס, אנחנו מכירים את עצמנו 

יכול ח"ו כי אני  יםשמותר חיזוקים שימנעו אותי גם מהדברים

את הדברים המותרים הללו למה שאני שוקע בו. או אז  להפוך

 נכון הוא שאני אדור ואפרוש גם מהדברים שהתורה לא אסרה.

גבוהה יותר מצד שני יש כאלו שנמצאים במדרגה רוחנית 

 אנשים אלו -ה' ואור הקדושה כבר מאיר את נפשם  בעבודת

לקדושה ואז אסור להאיר את העולם ולהעלות את הכל  יםיכול

 מענייני העולם. מםלהפריש את עצ להם

 משנה אבות ג', י"ג. 3
 ירושלמי, נדרים, כ"ט. 4

 תשע"ז מסעי -מטות ת יופרש 
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שהוא כך אותה אמירת חז"ל שגוערת בנודר על  -איזה עומק! 

רוצה להפריש את עצמו מן המותר לו, בעצם באה ואומרת לו 

'אתה בדרגתך צריך לפעול בתוך העולם כדי לזכך אותו  -

 ולהעלות אותו ולהפוך אותו למקום של קדושה'.

 הפרתו -תכלית הנדר 

 -שאלנו בתחילה על מקומו של החכם המפר את נדרי האיש 

החכם הוא זה העומד בדרגה העליונה. הוא כבר נמצא במקום 

הכח להעלות שאין בו לא צורך ואף לא מקום לנדרים. יש לו את 

גם את זה שנמצא בדרגה הנמוכה יותר וממילא להתיר את 

נדרו. כשיהודי נמצא בדרגה נמוכה, הוא פונה אל החכם 

 שמרים אותו ובעצם לאט לאט מגלה לו שאין עוד צורך בנדרים.

על פי הניתוח הזה תכלית הנדר היא ההתרה שלו. אין צורך 

המסגרת הנדרים היא רק  -להישאר במסגרת הנדרים 

הראשונית הנמוכה שניתנה לאדם על מנת שהוא יתעלה 

ממנה. החכם מתיר את נדרו של היהודי כדי שגם זה האחרון 

 יוכל לעסוק בענייני העולם ולהעלות אותם אל הקדושה.

אחרי הסבר זה נוכל לראות באור חדש את המתח הקיים 

כמעט בכל בית, בין בעל לאשתו, אב לבתו, ביחס אל המציאות 

לפעמים יש נושאים שגורמים לנו לשקוע כל כך למטה, כל  -

כך נמוך בגשמיות העולם, אך לעיתים דווקא דרך אותם דברים 

אפשר להעלות את הבית שלנו, את הזוגיות את החיים שלנו 

 לעמלה אל הקדושה.

 בין מלחמת מדין לנדרים

אולי זה גם מה שיסביר לנו את מיקומה של פרשת הנדרים ו

במדבר, רגע לפני מלחמת מדין. ממש לפני בסוף חומש 

שאנחנו מתמסרים להילחם ולחסל את הזנות, את מגפת 

'הלוואי ונדע  -הפעוריות הזו, אנחנו בעצם באים ואומרים 

להעלות גם את מה שנדמה לנו הכי נמוך והכי מלוכלך אל 

אנחנו יודעים להילחם גם  -הקדושה, ואנחנו לא מתבלבלים 

צגות, גם לנדור את עצמנו כשצריך אך גם במה שבנות מדין מיי

לשאוף למדרגת התרת הנדר ושל החזרה אל התפקיד שלמענו 

לעשות לו ית' דירה בתחתוניים, לזכך את  -נועדנו ונבראנו 

העולם ולהעלות גם את מה שבעיניים גשמיות וגסות יכול 

 להיות הכי גס ונמוך שיש.
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לסעודה שניה - שבטים ומטות

קריאת 'שני' של הפרשיות המחוברות מטות ומסעי עוסקת 

 כולה בסיפור מלחמת מדין, אולי המלחמה הקשה ביותר

אליו שמזכירה לנו את המקום הנמוך זו מבחינה מוסרית, 

 הגענו באותו החטא ושממנו אנו מבקשים ועמלים לצאת.

 חיות פנימית

מצד בני ישראל שנים עשר אלף  יוצאיםמלחמה הזו אל ה

  -לוחמים 

ֵנים ה ש ְ ִ֑ ט ֶ ַ א ֶאֵֶ֖לף ַלמ  י ָצָבָֽ ֵצָׂ֥ ָׂ֥ר ֶאֵֶ֖לף ֲחלו   5.ָעש ָ
ואולי כאן המקום לעמוד על עצם המילה 'ַמֶטה', ואף על שמה 

. 'מטה' הוא שם מקביל לשבט. 'מטות'פרשת  -של הפרשה 

'שבטים' אלו הן בעצם מילים מקביליות, ולאורך כל -'מטות' ו

הפרשה שלנו אנחנו פוגשים את הביטוי 'מטות בני ישראל'. 

אם באמת  'מטה',-ועדיין צריך לעמוד על ההבדל בין 'שבט' ל

 יש הבדל.

פירוש המילה 'שבט' בעברית הוא ענף שנכרת מהאילן לא 

מזמן. יתכן שהוא אפילו מחובר עדיין באופן כזה או אחר אליו, 

כך שבתוכו הוא עדיין לח ומלא מהנוזלים שהוא ינק מהגזע. 

לעומת זאת, 'מטה' הוא כבר מוט יבש, אין בו שום לחלוחית 

הגדרתי הזה נובע גם הבדל ת של האילן. מההבדל המהחיּו

השבט, מכיון שהוא לח הוא רך  -פונקציונלי בשימוש בהם 

וחלש יותר, ולכן ניתן לכופפו ולהטותו לכל כיון. לעומתו המטה 

הפך  -היבש, שכבר איבד מזמן את הקשר אל האילן ואל חיותו 

 להיות קשה וחזק.

  -הנה כך מתאר ישעיהו הנביא במשל האיכר המפורסם 

י  ֵ֣ ה ַעלכ ִ ן ֲעָגָלֵ֔ ַפֵ֣ ַצח ְואו  ו ַדש  ֶקֵ֔ ֙ץ יֵ֣ ָחרו  א ֶבָֽ ה  ל ֹ֤ ֶּ֛ ט ֶ ַ י ַבמ  ִּ֧ ב כ ִ ִ֑ ן יו ס ָ מ  ֵ֖ ַ כ 

ֶבט ָָֽ ש   ן ב ַ ַצח ְוַכמ  ָׂ֥ ֶבט ֶקֵ֖  6.ֵיָחָׂ֥

כדי לדוש את הכמון, שהינו בעל זרעים רכים יחסית, אפשר 

, שהינם בשבט, אולם את זרעי הקצח -להסתפק בענף הרך 

 קשים יותר, יש לדוש אך ורק בשבט הקשה. 

 קשר נסתר

אם נחזור לשבטי ישראל ולאילן ממנו הם יונקים, הנמשל הופך 

ה אנו -כשאנחנו מדברים על שבטי י -להיות ברור כל כך 

ישראל, הענפים, לאילן,  שבטימדברים על מצב שבו הקשר בין 

                                                           
 במדבר, ל"א, ה'. 5
 ישעיהו כ"ח, כ"ז. 6
 רש"י, במדבר, ל"א, ח'. 7

, מטותלקב"ה, הוא ניכר וגלוי לעין, וכשהתורה מדברת על 

הכוונה היא לקשר בין ישראל לקב"ה כשהוא כבר נסתר, חבוי, 

 ואולי אף שלא ניתן לראותו אותו במבט חיצוני.

כאשר בלעם רואה את שנים עשר אלף חיילי ישראל יוצאים 

 -למלחמה במדין הוא מלגלג עליהם 

בוא לא יכולתם להם, ישים רילהם אם כשהייתם ש אמר

 7?!...לחםיועכשיו בי"ב אלף אתם באים לה

יש מצבים  -ואת זה בלעם לא מצליח לקלוט  -אבל דווקא אז 

שדווקא בהם הקשר בין ישראל לקב"ה הקשר איננו ניכר ואיננו 

דווקא אז הוא חזק, נוקשה. ברגע האמת, פתאום, מתוך  -גלוי 

יתוק, יתגלו כוחות נסתרים שהיו חבויים ההתרחקות והנ

בפנים, ובאמצעותם ניתן יהיה להתגבר על קשיי הגלות, על 

פיתויי היצר. דווקא כשאנחנו 'מטה' אנו מפגינים את הנחישות 

 'אנחנו לא סתם עץ בלי שורש'. -ואומרים 

 מקל ולא פרי

אולי לכן, בהפטרת השבת החולפת, כאשר קראנו על ירמיהו 

  -נו לקב"ה ואומר עונה בחזיו

ה י ר ֶאָֽ ד ֲאִנָׂ֥ ֵקֵ֖ ל ש ָ ָׂ֥  8.ַמק ֵ

  -אומר לו הקב"ה שמקל השקד הזה בא ומראה לו 

י ָֽ י ַעל כ ִ ד ֲאִנֶּ֛ ו   ש  ֵקָׂ֥ י ַלֲעש  תָֽ ָבִרֵ֖  9.ד ְ

כך ממהר הקב"ה את  10כמו פירות השקד הממהרים להבשיל

שקידתו על הבאת חורבן ירושלים. אמנם עדיין יש להבין מדוע 

הקב"ה את השקדים עצמם אלא את מקל השקד לא הראה לו 

  -אך על פי דברינו, זה מובן ועמוק כל כך  -

הקב"ה ביקש לרמוז לירמיהו על הגלות דווקא באמצעות 

המקל. דווקא כשישראל נראים כמו מטה, מקל יבש סתם, 

'משום כך,  -כאשר הקשר שלהם לקב"ה איננו ניכר בגלוי 

דווקא אתה ירמיהו', אומר הקב"ה, 'תוכל לעזור ולהוציא 

ולגלות מתוכם את הכוחות העצומים שבאמצעותם הוא יוכלו 

להתגבר על הגלות הכי מרה ולהביא את הגאולה שתהיה 

 הרבה יותר גדולה!'.

 

 ירמיהו א', י"א. 8
 שם, י"ב. 9

 עי"ש ברש"י. 10



 

4 
 

 קדושת המחנה

האין זה נפלא שפרשתנו העוסקת ביציאה למלחמה מול מדין, 

יהם חטאנו באופן הכי נמוך רק תמול שלשום, אלו שעם בנות

  -וכעת הן לפנינו, ניכרות לנו 

 11'.זו היא שנכשל פלוני בה' - מגיד שהיו מכירים אותן

דווקא שם אנו מגלים את הכוחות הגדולים שטמונים בנו, ואת 

כל דיני הטהרה וקדושת המחנה אנו לומדים דווקא מהפרשה 

 הזו?!

 

 עוצמה פנימית

אין זה באופן מקרי שהפרשה  -תורת החסידות  וכפי שאומרת

הזו נקראת תמיד בימי ימי 'בין המצרים', וכאילו היא באה כדי 

לגלות לנו שגם כאשר כבר נראה שאין בנו שום לחלוחית והכל 

יבש כמו מוט יבש, דווקא שם אנחנו עלינו להתאמץ לדעת איך 

ועל, להוציא את אותו כח פנימי עמוק ועצום החבוי בנו אל הפ

הוא יכול לגלות עוצמות גדולות  -שככל שהוא נראה נמוך יותר 

 יותר לאין ערוך!

 

 

  

                                                           
 , ט"ז.במדבר, ל"ארש"י,  11
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לסעודה שלישית -על חלוצים ועל לומדי תורה 

 'ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה'

אדמות עבר הירדן המזרחי, שדות מקנה ומרעה, נכבשו זה לא 

מכבר על ידי עם ישראל, ובני שבט גד ובני שבט ראובן פונים 

  -כעת אל משה רבנו ומבקשים 

ה ה֙  ר ִהכ ָֹ֤ ֶרץ ֲאש ֶֶׁ֨ ה ִהִ֑וא  'ָהָאֹ֗ ל ֶאֶָׂ֥רץ ִמְקֶנֵ֖ ָרֵאֵ֔ ת ִיש ְ ִלְפֵנ֙י ֲעַדֵ֣

ה יָך ִמְקֶנָֽ ֲעָבֶדֵ֖ ן ֶאת ִאם... ְוַלָֽ ַַּ֞ יָך ֻית  ֵעיֶנֵ֔ אנו  ֵח֙ן ב ְ ֶרץ ַהז  ֶּ֛את  ָמָצֹ֤ ָהָאִּ֧

ה ִ֑ ֲאֻחז ָ יָך ַלָֽ ֲעָבֶדֵ֖  12...ַלָֽ

משה רבנו שומע את הדברים ומתפרץ. הוא אומר להם מילים 

  -קשות ביותר 

א ם ָיב ֶׁ֨ ֵחיֶכֹ֗ הַהַאָֽ בו  פ ָֽ ָׂ֥ש ְ ֵ ֵ֖ם ת  ֶ ה ְוַאת  ְלָחָמֵ֔ ִ ו ן ֶאת. ו ֙ ַלמ  ה ְתִניאֵ֔ ָ מ   ְוָלֵ֣

ֲעב ֙ר ֶאל ָרֵאִ֑ל ֵמָֽ י ִיש ְ ֵנֵ֣ ב ב ְ ר ֵלֵ֖ ֶרץ ֲאש ֶ ָׂ֥ן ָלֶהֵ֖ם ה ָהָאֵ֔  13'.ָנתַ
'אתם מניאים את העם מלעבור את הירדן  -הוא אומר להם 

ולהיכנס לארץ ובעצם אתם דומים בעיני לא פחות מאשר 

ם אנחנו כבר ארבעים שנה מסתובבים למרגלים, שבגלל

במדבר'. בני גד ובני ראובן מתחייבים להיות חלוצים לפני 

המחנה ומבהירים כי אין הם מבקשים לממש את בקשתם 

לשבת בעבר הירדן המזרחי לפני שהמלחמה תסתיים, כשהם 

הם מבטיחים למשה  -יעמדו בראש אותה מלחמה. לא רק זאת 

דן המזרחי לפני שאחרון היהודים כי הם לא ישובו אל עבר היר

בעבר המערבי של הנהר יישב במקומו, תחת גפנו ותחת 

תאנתו. משה שבתחילה כל כך כעס והוכיח אותם, מקבל את 

 בקשתם כעת וממלא אותה עד הסוף.

 השינוי הקיצוני בעמדת משה רבנו

שני פירושים מקובלים קיימים להסבר השינוי הקיצוני הזה של 

על פי הפירוש  -בקשת בני שני השבטים  משה בעמדתו מול

האחד, כבר מתחילה התכוונו בני גד ובני ראובן להיות חלוצים 

לפני המחנה בכיבוש הארץ אך מסיבה כזו או אחרת משה לא 

הבין את עמדתם או שהתכוון לחלוציות מסוג שונה. לפי הסבר 

זה ברור מדוע משה משנה את דעתו באופן כל כך קיצוני, 

קבל את עמדתם לאחר הסבר נוסף שהם מספקים מתפייס ומ

  14לו.

, והוא ברור פירוש שני שמופיע גם הוא במפרשים רביםלפי 

אכן בני גד ובני ראובן לא חשבו  ,ט הכתוביםשפמאוד לפי 

, וכפי מלכתחילה לעבור את הירדן ולהיות יחד עם אחיהם

נּו ֶאת ַאל' - שהם עצמם מעידים ֵ֖ ֲעִבר  ן ַתַּֽ ַּֽ ורק לאור  - 15'ַהַיְרד 

תוכחתו הקשה של משה הם שינו את עמדתם, הבינו שהם 

                                                           
 ה'.-במדבר ל"ב, ד' 12
 שם, ו', ז'. 13
 'וכל  -עי' בהרחבה בשיעורו המרכזי של הרב לפר' מטו"מ תשע"ז  14

 מעשיך יהיו לשם שמים'.     

ואז התרצה להם  -להיות חלוצים להשתתף בלחימה וצריכים 

  משה.

מה הייתה  -אלא שלפי הפירוש הזה, השני, צריך להבין 

מחשבתם המקורית של בני גד ובני ראובן? הם רצו להיות 

וצים? פרזיטים? ומה קרה פתאום שהם הפכו לבן רגע חל

משה מקבל את הצעתם  -ומדוע אחרי הבעת החלוציות הזו 

המתוקנת בלי אומר ובלי דברים ואף מצווה אליהם את אלעזר 

  16הכהן ואת יהושע בן נון?

 להיבדל מהארציות

ננסה הפעם להציע פירוש מקורי, חשדני, שונה מאוד אך 

מעמיק, מרתק, יסודי ומפתיע לפרשה, על פי תורת החסידות 

טי כל כך, לא רק להבנת המקרא אלא אף לחיים שלנו שרלוונ

 היום, כאן.

בני גד ובני ראובן אינם רועי צאן במקרה, אלא הם מבקשים 

של עם ישראל לאורך  קלאסי להיות כאלו. רועי צאן הוא תפקיד

כל האבות וכל השבטים, למעט יוסף, היו רועי  -ההיסטוריה 

רדים אחי יוסף אליו צאן, הן בארץ ישראל והן במצרים. כאשר יו

 למצרים הוא ממנה אותם לשרי מקנה בממלכתו.

ההבדל בין עבודת האדמה החקלאית לבין רעיית הצאן 

מבחינה פנימית הוא שבעבודת האדמה, כדי להשיג את לחמו, 

נזקק האדם לפעילות מאומצת אותה הוא מתאים בכל עונה 

, חרישה -בשנה, ואליה הוא 'משועבד' לכל אורכה של השנה 

זריעה, השקיה, טיפול בצומח, קציר וכו'. הוא נקשר בעל כורחו 

 אל המציאות הגשמית, אל עולם האדמה. 

לעומת זאת, רועי הצאן יכולים להישאר קצת מנותקים 

מהארציות, מהורהרים. הם חיים בעולם משלהם ללא הרבה 

טרדות. לכולנו מצויר בדמיוננו רועה הצאן כֶהֶלך המתבודד לצד 

 לל בחליל... עדרו ומח

, היא 17שאיפת בני גד ובני ראובן, כך מוסבר בתורת החסידות

להישאר מופנמים יותר בעולם הקדושה. הם ידעו  -בדיוק זו 

כמובן כי העולם זקוק לעשיה הגשמית ולא התנגדו לכך, אבל 

לעצמם הם ביקשו להיות כמו האבות והשבטים, לא 

 לים ממנה.משועבדים לעשיה הזו אלא קצת מנותקים ומובד

 עולמישינוי  -מתן תורה 

אמנם קיים הבדל בין תקופת האבות והשבטים לבין תקופת 

החזרה מהמדבר אל הארץ, והוא נובע מאירוע אחד, חשוב 

ביותר, שהתרחש בין שתי תקופות אלו ושינה את תפיסת 

 במדבר שם, ה'. 15
 עי' שם, כ"ח. 16
  15ט' עמ'  טי שיחותקויל 17
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מתן תורה. תכליתו של מתן תורה הוא  -העולם של העולם כולו 

 להפוך את העולם כולו להיות כלי לאלוקות. רק מאז מתן תורה

יכול הקב"ה לעשות את העולם דירה לו ית'. זו היתה אף 

תשובתו של משה למלאכי השרת כאשר הוא עלה למרום 

'הרי אתם לא יכולים להפוך את  -להוריד את התורה אל הארץ 

העולם הגשמי לכלי המכיל אלוקות. אין לכם לא קנאה ולא 

 .18אתם תישארו בשמיים' -תאוה, לא יצר הרע 

 מול רצון הבורא פסטורליה רוחנית

גם לפני מתן תורה היה צריך להפוך את העולם ולגלות בו את 

שמו של הקב"ה אבל תכלית העבודה של האבות ושל 

השבטים אז הייתה לגלות לאנשי העולם כי יש לעולם הזה 

אלוה. אחרי שירד ה' על הר סיני הפך התפקיד העיקרי להבין 

ור המדבר שהמעשה הוא העיקר, ולכן החטא המרכזי של ד

כי הם עדיין היו חבוקים ודבוקים  -היה אי הרצון להיכנס לארץ 

בפסטורליה הרוחנית של הר סיני. בפרשת השבוע הבא, 

בתחילת ספר דברים, יזכיר משה רבנו לבני ישראל את שאמר 

 -להם הקב"ה 

ר ַרב 'הִּ֧  ב ֵלאמ ִ֑ ח ֵרֵ֣ ינו  ב ְ ָׂ֥ר ֵאֵלֵ֖ ב ֶ ינו  ד ִ ָהָׂ֥  ֱאל ֵהֶּ֛ ֵֶ֖בת ב ָ הָלֶכָׂ֥ם ש ֶ ָֽ . ר ַהז ֶ

ֱאמ ִרי֘ ְוֶאל או  ַהָׂ֥ר ָהָֽ ם ו ב ֶׁ֨ ו  ָלֶכֹ֗ ו  ו ְסעֵ֣ נֵ֣ ְ ל פ  ָ ר  כ  ֲעָרָבָׂ֥ה ָבָהֶּ֛ ָֽ ֵכָני֒ו ב ָ ש ְ

ן ַעד ו  ָבנֵ֔ ֲעִנ֙י ְוַהל ְ ַנָֽ כ ְ ֶרץ ַהָֽ ם ֶאֹ֤ ִ֑ ף ַהי ָ ו  ֶגב ו ְבחֵ֣ ֵ֖ ַבנ ֶ ה ו  ֵפָלָׂ֥ ְ ָהָׂ֥ר  ו ַבש   ַהנ ָ

ל ְנַהר ד ֵ֖ ת ַהג ָ ָרָֽ ְ י ִלְפֵניֶכֵ֖ם אֶ . פ  ָׂ֥ת ִ ה ָנתַ ו  ֶאת תְרֵאֶּ֛ או  ו ְרש ֵ֣  ָהָאִֶ֑רץ ב  ֶ֚

ע ה   ֵ֣ ב ַ ֵ֣ר ִנש ְ ֶרץ ֲאש ֶ ֲעק ֙ב  'ָהָאֵ֔ ָֽ ְליַ ק ו ָֽ ם ְלִיְצָחֹ֤ ם ְלַאְבָרָהֶׁ֨ ֵתיֶכֶ֜ ֲאב ֶׁ֨ ַלָֽ

ם ֲחֵריֶהָֽ ם ַאָֽ ְלַזְרָעֵ֖ ם ו   19.ָלתֵֵ֣ת ָלֶהֵ֔

הרצון להישאר בעולם התלמודי הקדוש בהר עם הקולות 

אל  והלפידים הוא רצון מנוגד לרצון הבורא שרוצה שנגיע

בתורת  -כזה היה גם יסוד חטאם של המרגלים  עולם המעשה.

כי המרגלים היו אנשים גדולים ונישאים  20החסידות מבואר

מאוד אבל הם ביקשו להישאר בעולם הרוחני של המן והבאר 

'עדיין לא הגענו למדרגה הזו שניכנס  -ועמוד הענן והאש ואמרו 

אל המציאות הגשמית. הארץ הזו תהיה 'ארץ אוכלת יושביה' 

 חלילה, דהיינו הארציות הזו תאכל אותנו'. 

 

 לנתק ארץ משמיים

בקשתם, בקשו גם הם -י גד ובני ראובן, בתחילת דרכםבנ

'ברור שצריך את האנשים הארציים  -להיות רועי צאן. הם טענו 

אבל אנחנו נישאר בעבר הירדן המזרחי כלפיד של קדושה 

 ונשפיע על כלל ישראל מהקדושה שלנו, מהתורה שלנו'.

'אם אתם מבינים  -או אז בא משה רבנו והבהיר להם 

שתפקידכם הוא להיות 'יושבי האהל' במנותק מאנשי המעשה 

הרי שאתם ותפיסתכם זאת מהווים סכנת נפשות של ממש.  -

, אתם ממשיכים את מה מנתקים את השמים מהארץאתם 

שעשו המרגלים!'. דבריו של משה, לפי פירוש מדהים זה, חדרו 

 עוניםם של בני גד ובני ראובן עד שהם יהבותיק ללכל כך עמו

  - לו

ה ָֽ י ְמַצו ֶ ָׂ֥ר ֲאד ִנֵ֖ ֲאש ֶ ָֽ ו  כ ַ ֲעש ֵ֔ ָֽ יָך יַ ל.... ֲעָבֶדֵ֣ ָ ו  כ  ַעְברֶ֜ ָֽ יָך יַ ֲעָבֶדֶׁ֨ ו ץ  ַוָֽ ֲחלָׂ֥

א ר ...ָצָבֶּ֛ י ד  ֵבָֽ ָׂ֥ר ֲאד ִנֵ֖ ֲאש ֶ ָֽ  21.כ ַ

'אנחנו נהיה חלוצים לפני העם, אנחנו נהיה מקושרים להוויות 

י העסק, ורק אחרי שנחדור את החיבור הזה אל העולם, לבעל

נשוב אל אהלינו ואל צאננו,  -אנשי המעשה ואל עולם המעשה 

על כל מה שהוא מסמל בעומק'. רק כך י עשו בני גד ובני ראובן 

 'אנשי האהל', המחדירים את הקדושה בעולם.-ל

כמה שהדברים הללו רלוונטיים אלינו היום, לכל אחד ואחת 

 מאתנו! 

 להיקבר בין אנשים גדולים

משה רבנו לא רק מאשר את  -ואולי נלמד כאן דבר עמוק נוסף 

בקשת בני גד ובני ראובן אלא שבעוד זמן לא רב, לפני מותו, 

ישמח לספר להם ישראל הוא הוא יברך את כל בני כאשר 

שהוא זוכה להיות קבור שם, בעבר הירדן, עם האנשים 

 - בעולם הקדוש והעליון הגדולים האלה, שיודעים להישאר

אבל לא להתנתק אלא לחדור את הכל לכאן,  -כמעט כמו משה 

  -לעולם המעשה שלנו 

י ן כ ִ ו  ק ָספִ֑ ת ְמח ֵקֵ֖ ֶּ֛ם ֶחְלַקָׂ֥  22.ש ָ

  

                                                           
 עי' שבת פ"ח: 18
 ח'.-דברים א', ו' 19
 186ח' עמ'  יחותשטי קויל 20

 כ"ז.-כ"הבמדבר ל"ב,  21
 דברים, ל"ג, כ"א. 22
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לסעודת מלווה מלכה -מסעות וחניות 

 עליות או ירידות? -מה יש יותר 

כשהיינו קטנים היו נוהגים לשאול אותנו, הילדים בירושלים, 

'מה יש יותר בירושלים, עליות או  -את השאלה 'המעצבנת' 

ירידות?', והיום, כשאנחנו נכנסים לפרשת מסעי, אני רוצה 

או יש יותר בפרשה, מסעות  מה -לשאול על אותו משקל 

 .חניות?

יש הרבה יותר חניות  , בפרשתנו,אז מסתבר שדווקא כאן

מאשר מסעות. המסעות היו קצרים ברובם, ימים ספורים, ומי 

שילמד את רש"י בתחילת הפרשה בכלל יגלה שממוצע 

המסעות בשלושים ושמונה שנים מתוך ארבעים שנות המדבר 

ואם כן עלינו לברר מדוע  23היו כמסע אחד בלבד בכל חצי שנה.

ולא על שם  ,נקראת הפרשה 'מסעי', על שם המסעות

איך הרי, מדוע כלל אין מונים את החניות?  -? ועוד החניות

  -אומר הרשב"ם בתחילת הפרשה 

 24.כל מסעות וחניות חוזר ומונה כדי לפרש היכן היו חונים

  -ואף סבו הגדול, רש"י, אומר שם 

משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפאותו, 

אביו מונה כל המסעות, אמר לו, כיון שהיו חוזרין, התחיל 

 25.'כאן חששת את ראשך וכו, כאן הוקרנו, כאן ישננו

כלומר כל מנין המסעות הוא בשביל סיפור החניות ומה 

 שהתרחש בהן!

 הגעת ליעד?

רש"י כבר בסוף ספר שמות אומר שהמילה מסע בעברית 

אבל גם אם נקבל את  26כוללת גם את המובן של 'חניות'.

 ן צריך להבין מדוע השם הכולל הוא 'מסע'.ההבנה הזו עדיי

מכיון שהיעד, התכלית של כל השהייה במדבר  -אם תרצו לומר 

היא להגיע לארץ ישראל ולכן מציינים דווקא את המסעות 

שמראים את ההתקדמות אל היעד הזה, הרי שתשובה זו 

איננה נכונה כאן, כי בפרשת 'אלה מסעי' ברור שרוצים לתאר 

מה היה בהר  -ני עצמו ולא רק את היעד הסופי לנו כל מסע בפ

סיני, מה היה בחשמונה ומה היה בעציון גבר וכו'. אם היו 

'זהו  -רוצים לתאר רק את היעד הסופי היה צריך להיות כתוב 

מסע' ולא 'ואלה מסעי' בלשון רבים. והשאלה חוזרת למקומה  

מדוע הכותרת של הפרשה היא איננה החניות אלא  -

 המסעות?

                                                           
 שנה לא נסעו ים נמצא שכל שמנה ושלש'... -רש"י, במדבר ל"ג, א'  23

 ...'.אלא עשרים מסעות     
 רשב"ם, שם. 24
 רש"י שם. 25
 לפי  ...קרוי מסע מקום חנייתם אף הוא' -רש"י, שמות, מ', ל"ח  26

 '.שממקום החנייה חזרו ונסעו, לכך נקראו כולן מסעות     

היא בעלת  - התשובה לשאלה הזו היא מופלאה, וכהרגלנו

 משמעות עמוקה גם אלינו, לחיינו; 

 מה בין הליכה לנסיעה

בהבנה הרגילה שלנו, המסע הוא רק אמצעי להגיע מנקודה 

לנקודה, אמצעי להגעה אל היעד. לעומת זאת התורה רוצה 

  -להפוך לנו את ההבנה ולחדש לנו פה דבר מדהים 

בעברית יש הבדל בין משמעות המילה 'הליכה' לבין המילה 

פה ברגל ופה באמצעות כלי  -התנועה 'נסיעה', ולא רק באופן 

'אני הולך מנקודה לנקודה ואני  -רכב. 'הליכה' מתארת תהליך 

לוקח איתי את הנקודה ממנה יצאתי, את החוויות, את 

ההתקדמות'. לעומת זאת, 'נסיעה' מתארת בעיקר את 

לכך תנתקות מהמקום הקודם. נראה כמה דוגמאות הה

  -מהמקרא 

ר ַרב 'הִּ֧  ב ֵלאמ ִ֑ ח ֵרֵ֣ ינו  ב ְ ָׂ֥ר ֵאֵלֵ֖ ב ֶ ינו  ד ִ ה ֱאל ֵהֶּ֛ ָֽ ָהָׂ֥ר ַהז ֶ ֵֶ֖בת ב ָ  .ָלֶכָׂ֥ם ש ֶ

ו   נֵ֣ ְ ֱאמ ִרי   פ  או  ַהָׂ֥ר ָהָֽ ם ו ב ֶׁ֨ ו  ָלֶכֹ֗  27...ו ְסעֵ֣

'תתנתקו מהתפיסה הזו, מהאג'נדה הזו,  -בעומק הכוונה היא 

כאשר פוגש יוסף את האיש  -בה בהר'. דוגמא נוספת של הישי

  -בשכם ושואל אותו על ֶאחיו, עונה לו האיש 

ְִ֑יָנה ... ים ֵנְלָכֵ֖ה ד  תָ ְמִרֵ֔ ֙י א ָֽ ְעת ִ ַמ֙ י ש ָ ֹ֤ ה כ ִ ו  ִמז ֵֶ֔  28...ָנְסעֵ֣

  -וכמו שרש"י פירש שם במקום 

 29.הסיעו עצמן מן האחוה

 . הם כבר לא שם'. 'הם התנתקו מן הרעיון הקודם של האחוה

בחיים, רעי ואהובי, אנחנו לא תמיד אוהבים להתנתק מאזור 

הנוחות שאנחנו חיים בו. יש 'מרחבי נוחות' שאנחנו אוהבים 

אבל  -להיאחז בהם, גם אם אנחנו יודעים שאנחנו 'מבלפים' 

 תכליתו של האדם בעולם הוא לדעת לנסוע כשצריך.

 לצאת מאזור הנוחות

שאלה נפלאה, שונה  30ל פה בפרשההאדמו"ר הזקן שוא

למה נכתבה כאן  -מהשאלה אותה שאלנו בפתיחת דברינו 

יהמילה 'מסעי' בלשון רבים, הרי מדובר על ' ַּֽ י ְבנ  ֵ֣ ל  ַמְסע  ִיְשָרא ֵ֗

ִים ֶרץ ִמְצַרֵ֖ ֶאֶׁ֥ ְצ֛אּו מ  ר ָיַּֽ והלא מארץ מצרים יצאנו במסע  ,31'ֲאֶשֶׁ֥

לאחר מכן היו אלו מסעות המשך, כחלק  -הראשון בלבד 

 מההליכה במדבר ולא כחלק מהיציאה ממצרים!

 ז'.-דברים א', ו' 27
 בראשית ל"ז, י"ז. 28
 שם רש"י. 29
 .רד״ה מסעי הב׳ )פח, ג( ,מסעי ,לקו״ת 30
 במדבר ל"ג, א'. 31
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 -תשובתו היא מופלאה ועל פיה נבין את אשר אנו עוסקים בו 

מצרִים מתארת לא רק את ארץ מצרים אלא אף את המציאות 

יצרים, את הגבולות. לא תמיד  המיצרים היו כל כך של המ 

בהתחלה היה לנו די טוב  -רעים, לא תמיד היה לנו רע במצרִים 

לא נמנענו ברגעים הקשים במדבר  -כשכבר היה רע שם, וגם 

  -מלהיזכר בערגה במה שהיה שם 

ְרנו ֙ ֶאת ר ָזַכ֙ ה ֲאש ֶ ָגֵ֔ ים ְוֵאת֙  ַהד ָ ִאֹ֗ ֻ ש   ת ַהק ִ ם ֵאֵ֣ ִ֑ ִים ִחנ ָ ִמְצַרֵ֖ נ אַכָׂ֥ל ב ְ

ֲאַבט ִ  ים ְוֶאתָהָֽ יר ְוֶאת ִחֵ֔ ים ְוֶאת ֶהָחִצָׂ֥ ָצִלֵ֖ ים ַהב ְ ִמָֽ ו   32.ַהש  

אתה נשאר במרחב הנוחות הקודם, זה  -כשלא מנתקים אותך 

הרבה יותר קל, אבל החכמה היא להיות מוכן לצאת גם 

מהמצרים שנמצאת בתחנה הבאה. בכל תחנה יש בעצם 

כדי שניתן יהיה להגיע אל  ריך להתנתק ממנה'מצרים' שצ

 חנה הבאה, הגבוהה יותר. הת

 על פי ה' -לנסוע 

מה שבעצם  -אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו ממצרים' ו'

מסביר כאן בעל התניא הוא שיצאנו ממצרים גם כשהיינו 

בחשמונה, ויצאנו ממצרים גם כשהיינו במוסרות, וגם כשהיינו 

כל החיים שלנו יצאנו ממיצרי החניה הקודמת.  -בדבלתיים 

אנחנו בעצם יוצאים ממצרים, ממה שאתמול היה מרחב 

כל כך הרבה פעמים אני מתעקש ולא מסכים הנוחות שלי. 

וצריך עד שבא 'הבום' ומנתק אותי ממנו בעל כרחי.  -להתנתק 

 , 'ויהי בנסוע'.האדם לידע שעיקר תכליתו הוא 'הלוך ונסוע'

לא נצא ממצַרִים האמת היא שלא רק המְצִרים רצו בתחילה ש

אלא גם אנחנו לא כל כך רצינו לצאת משם. לכן ממצרים היינו 

  -צריכים לברוח 

ם ח ָהָעִ֑ ָׂ֥י ָבַרֵ֖ ִים כ ִ ֶלְך ִמְצַרֵ֔ ֙ד ְלֶמֵ֣  33...ַוי ֻג ַ

הוא הרי התחנן  -היינו צריכים לברוח ממצרים לא בגלל פרעה 

אלא כדי שאנחנו נרגיש  -למשה ולאהרן שנצא משם 

 ו מזה והנה אנו עולים שלב קדימה. שהתנתקנו ונסענ

התכלית היא לדעת לצאת מהמקום הקודם  -אלה מסעי' '

 יעד הבא.  כשצריך, ולא להיבהל אלא לנסוע

זה קורה בדרך כלל במקומות  -נכון, לעיתים זה מפחיד 

יודע מפנים וובנקודות שכבר אין לך כח יותר, אבל כשאתה 

יעד אליו אתה שאתה נוסע 'על פי ה'' ואתה יודע מהו ה

 -מתקדם, אז אתה יודע ויכול לקום ולנסוע 

ם ֵאיֶהָֽ ָצָֽ ה ַמְסֵעיֶהֵ֖ם ְלמו  ֶ  34.ְוֵאָׂ֥ל 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 שם, י"א, ה'. 32
 שמות י"ד, ה'. 33

 במדבר ל"ג, ב'. 34

 : השבתזמני כניסת וצאת 
  20:23|  19:07 -ירושלים 

  20:25|  19:24 -תל אביב 

 20:26|  19:19 -חיפה 

 20:24|  19:22  -טבריה ומגדל 

 20:23|  19:24 -באר שבע 
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