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 שלר איתן 

 

 "ל לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז

 "א פתש אב-תמוז                                בס"ד  

 

 מסעי   מטותת השבוע ופרשבנגיעות 

 

ּטֹות   ת השבועופרש ְסֵעימַּ   ,וחלוקת השלל מדייןל הניצחון ע ,דיני נדרים ושבועותבבין היתר  ותעוסק מַּ

  ערי מקלט ,דבר במ עם ישראלמסעות וחניות אור תי ,עבר הירדן המזרחיבשראלית הית התיישבוהתחילת 

 . ועוד להורגים בשגגה

ֵזק -נכנס אל חודש אב הבא עלינו בע"ה לטובהו נסיים לקרוא את ספר במדברהשבת   .ֲחזַּק ֲחזַּק ְוִנְתחַּ

 

כאשר בני גד וראובן מבקשים   .אבני היסוד של אחדות ישראל וערבות ישראלך לפמשה אומר משפט שה

 אמנם מחולקהוא , עם ישראל הוא יחידה אחת .זעמשה מזדע המזרחי ירדןהעבר להתנחל בממשה 

עת  עלה על הדלא י .אחת למקשהצריך להתגבש עם שזהו לשבטים ומשפחות אבל בראש ובראשונה 

ֶתם, ֵתְשבּו ֹפה. ְוָלָמה ְתִניאּון, " להם בנזיפה אומר  משה.  בין השבטים פירוד ִמְלָחָמה, ְואַּ ֵחיֶכם, ָיֹבאּו לַּ אַּ ״הַּ

ן ָלֶהם-ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ֵמֲעֹבר, ֶאל–ֵלב ְבֵני ִיְשָרֵאל-ֶאת שראלים יתנחלו שיה' ? " משה מזדעזע מהרעיון  ָנתַּ

                 . תיווצר פגיעה מורליתואף  ילחמו על הבית  כאשר בעבר השני ישראליםבשלווה ויתבססו  

ד ֲאֶשר ִאם דעתו כשהם משיבים מיד  מניחים אתבני גד וראובן  ֲאנְַּחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים, ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל, עַּ -״ וַּ

       . "ְמקֹוָמם-ֲהִביֹאנֻם, ֶאל

יסוד הערבות הוא עיקרון מרכזי בעם ישראל, הן במישור ההלכתי והן   "כל ישראל ערבים זה לזה"

ביחס לקיום מצוות, בהן ברור ש לעיקרון ביטוי י בהלכהשהרב אבי קוליץ אומר במישור הרעיוני. 

ידי חובתו גם לאחר שהוא עצמו קיים את המצווה, והן באיסורים,  מאדם יכול להוציא את חבירו  לדוגמא 

ד חיב להשתדל שגם חבירו יימנע מהם. במישור הרעיוני, חשוב להפנים את התודעה שעם אשכל אדם חי

קבוצה עשירה של יחידים, כל אחד   אנחנו, בעלי זהות משותפת, תכלית משותפת, וקשר כללי עם הקב”ה.

איננה פוגעת בדעות שונות ומחלוקות פנימיות  ערבות ישראל  .גדים יחד לכלל אחדשונה וייחודי, המתא

. טובת עם ישראל חייבת  ישראלבי ישר עלינו להציג חזית אחת אחידה מול אוכאבמיוחד חשובה היא ו

לשונאי ישראל להיכנס ולהחריב  ונשק פתח  צירת למנוע יבכך והעסקנית  הפוליטיקהטובת לגבור על 

   .בפניםמ

 

מביאה ו שת מסעימופיעה בפרהשל המסעות והמפורטת הרשימה הארוכה סיון רהב מאיר מדברת על 

  .אןמאריכה כצרה ת אירועים בקכך שהתורה אשר בד"כ מתמצת עלם  על תמיהתפרשנויות חז"ל מ

            .פסוקים 50 פסוקים ואילו סדר המסעות נמשך למעלה מ 14ך רק סדר הבריאה אור ,להשוואה

ראות שהכול תלוי להודיענו כי הכול לפי הכוונה, ומטעם זה נמנו המסעות בשמותם, לה" ומרא בחייהרב 

במחשבתם ממחשבה רעה לטובה, הייתה   כפי מחשבתם של ישראל בקב"ה, כשהיו זכאים... והיו נוסעים

מידת הרחמים שעליהם מרחמת ומגינה עליהם, ולכן 'ויחנו בהר שפר', 'ויחנו במתקה', וכשהיו חוטאים  

ונוסעים ממחשבה טובה לרעה הייתה מידת הדין שעימהם מתוחה כנגדם להענישם ועל כן 'ויחנו בחרדה',  

בהר  , כשהמחשבה טובה: ויחנו  מחשבה טובה יוצרת מציאות טובהו נ המסעות מלמדים אות ."''ויחנו במרה

על חשיבות  אומר   רבי משה מקוברין .שפר, ויחנו במתקה. כשהמחשבה רעה: ויחנו בחרדה, ויחנו במרה

תמיד להתקדם, תמיד  יש  .""הדבר הגרוע ביותר הוא שאדם משלים עם מצבו   המסעות והתנועה בחיים 

"כל המסעות הם אצל כל אדם מיום היוולדו עד שובו אל עולמו, כי אומר  הנתיבות שלום .לשאוף קדימה

ם אימו הוא בחינת יציאת מצרים, ואחר כך נוסע ממסע למסע, עד בואו לארץ מיום הלידה והוצאתו מרח

החיים העליונה, ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות דרך הישר לאיש הישראלי לידע הדרך אשר ילך 

בו כל ימי חייו ליסע ממסע למסע. ופרשה זו נאמרה לכל דור ודור ולכל יחיד ויחיד, וימי חייו של כל יחיד  

כעניין מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים ממקור הטומאה, בחינת לידה, ונסעו עד בואם אל  הם 

דרכו, ובהם עליו וארץ נושבת היא הארץ הקדושה, כך כל יחיד עובר בימי חייו מ"ב מסעות לפי ערכו 

הטומאה   לגלות ולגדול וכל המסעות בתורה הם דרכם ליהודי איך יגיע במסעותיו עלי אדמות לצאת ממקור

  ."ולבוא למקור הקדושה

אנו נתפלל שהקב"ה  ,ישראל כמועד לפורענות  במסורתראש חודש "מנחם אב " חודש שנחשב השבת 

ושנזכה לשמחות כפי שנאמר  למיגור המגפה ,לברכהלשלום ישראל לטובה  םיהפכהו עלינו ועל כל ע

 . במסכת תענית, ל'  "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה "

       

                     


