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מפרטת לנו את התורה את כל המ"ב בפרשת השבוע 
 שיצאו ממצרים עד ישראל, מאז בהם מסעות שנסעו

 את כלל הכתוב לא מפרט ישראל. בדרך ארץ לגבול הגיעוש
בקיצור: "ויסעו"  אלא באותם המסעות שהיה מה כל

 "ויחנו".
 מרפידים ויסעוסיני: " למדבר במסע מאד בולט זה דבר

קבל את לסיני", אפילו ששם זכו ישראל  במדבר ויחנו
זאת מעלימה התורה לספר לנו על מתן תורה. התורה, בכל 

יתרו. ולכן  כתוב בפרשת שכבר מה כי התורה סמכה על
הדבר מפליא שכאשר התורה מתארת לנו את המסע מקדש 
להר ההר, היא מוסיפה לפרט מה קרה שם, ששם נפטר 

 .הן בהיותו בן מאה עשרים ושלשאהרן הכ

מה יש צורך לחזור ולספר לנו בפרשה זו על  ולכאורה,
פטירתו של אהרן, הרי אנחנו כבר יודעים זאת מפרשת 

 חוקת? 

וסף שבפרשה זו בדקדוק נ)תרנ"ט( השפת אמת  אולם מבאר
ך פטירתו של אהרן ריתא נה מפרשת חוקת אף מוזכרבשו

וזאת משום,  .לחודש" באחד בחודש החמישי"הכהן: 
שהקב"ה סיבב שפטירתו של אהרן הכהן תהיה בחודש אב, 

המקדש השני בגלל שנאת חינם,  כי בחודש אב נחרב בית
חרב?  מה מפני ראשון , מקדש(ט:)כמבואר בגמרא ביומא 

וגלוי עריות  זרה עבודה בו: שהיו דברים מפני שלשה
 בתורה עוסקין שני שהיו מקדש דמים... אבל ושפיכות
בו  שהיתה חרב? מפני מה מפני וגמילות חסדים ומצוות
 עבירות שלש חנם כנגד שנאת ששקולה חנם, ללמדך שנאת
 דמים.  עריות ושפיכות גלוי זרה עבודה

 יום שלשים אהרן את בפטירתו של אהרן התקיים "ויבכוו
 ישראל, האנשים בית רש"י: כל ישראל", ופירש כל בית

 בעלי בין אהבה ומטיל רודף שלום אהרן שהיה והנשים, לפי
לאשתו. כל מהותו של אהרן הכהן היתה  ובין איש מריבה

להרבות שלום בעולם וכך גם ששנינו במשנה באבות פ"א 
שלום,  ורודף שלום אהרן, אוהב של הוי מתלמידיו"מי"ב: 
 )ז:(לתורה". והגמרא בחולין  הבריות ומקרבן את אוהב

 שיש אומרת "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם", הרי
 פטירתם. אחרי ישראל גם על להגן צדיקים של בכוחם

הקב"ה,  סיבב מטעם זה אמת", כי ה"שפת אומר מעתה
אב,  חודש בראש דוקא הזה מן העולם נסתלק הכהן שאהרן

 בדרכו להיות: "אוהב ללכת העליון מעולם לנו כדי שישפיע
 של החמור הפגם לתקן נזכה ידי זה שלום", ועל ורודף שלום
 זה.  בחודש המקדש בית לחורבן חנם שגרמה שנאת

 (יח אות חוקת פרשת החדש)" יוסף פרדס" בספר שמובא וכמו
 תמיד חל הסוכות בחג הכהן אהרון של האושפיזין שיום

 להראות ידכב, שלו ההילולא יום חל בו בשבוע יום באותו
 וביום שמחה יום הוא שלו ההילולא יום פטירתו שיום בכך
 שליום נמצא ,"שמחתנו זמן"ב כאורח אותו מקבלים אנו זה
 יש הכהן אהרון של פטירתו יום שהוא אב חודש ראש זה

י ד, על יבשלמותה שמחה של מופלאים וכוחות סגולות
 רן הכהן. הל אש יומאמצים את הנהגותש

 שבת אהרן, כי של פטירתו לכן בפרשת מסעי נזכר שוב יום
 בחר כן עלפותחת את חודש מנחם אב,  פרשת מסעי

היתה  אהרן של פטירתו כי זו בפרשה להזכיר דוקא הקב"ה
 כל בדרכי מזה ללכת להבין שנשכיל אב, כדי חודש בראש

 אוהב אהרן של פטירתו על ביום זה ישראל, שבכו בית
של  הפגם לתקן נתעורר זה ידי ועל ורודף שלום, שלום
 המקדש. בית לחורבן שגרמה חנם שנאת

ואל יאמר האדם די לכן נרבה בימים הללו באהבה ואחוה, 
לי שיש לי את החברים שלי, ויש לי רק שונא אחד או 

והב אותם. החפץ אאני הם חברי ושניים, הרי רוב הציבור 
תן שהיה לו ח ,לכפרי עם הארץאת חיים היה ממשיל ז

מתנה לחתנו התלמיד חכם, לקנות תלמיד חכם והחליט 
נסע לעיר הגדולה וקנה לו אתרוג מהודר בכמה מאות 
שקלים, בחזרתו הוא עולה לרכבת לכיוון הכפר, הוא פוגש 
את שכנו העם הארץ שג"כ חזר מהעיר הגדולה, שואל אותו 

וההוא מספר שהלך לקנות  ,שכנו מה מעשיו בעיר הגדולה
ראה לו. ה, והוא אף הוציא את האתרוג ואתרוג לחתנו

חבירו נהנה מהאתרוג, שאכן היה מהודר מאוד, ופנה 
בעיסקה אל הכפרי, מה דעתך למכור לי מחצית האתרוג 
ואני אשלם לך על כך לא חצי מחיר אלא שלושת רבעי 
מחיר? הכפרי שההצעה היתה נראית לו, וכי בשביל מה 

פיק לו גם מחצית, הרי מס ,חתני צריך אתרוג גדול כל כך
חתך ממחשבה למעשה ו .ואתן את מחצית האתרוג לחברי

 לו אותו.  

בא אל חתנו ומביא לו מחצית האתרוג, החתן חשכו עיניו 
ואמר לו: היה עדיף לי שתביא אתרוג לא מהודר ושלם 
מאשר מהודר ומחצית, כך גם אדם חושב הנה אני מחבב 

מתנהג יפה, הוא את זה ודואג לזה, אבל רק כלפי אחד איני 
חצי אתרוג מהודר, אבל אינו שוה דבר אינו יוצא בו ידי 

 חובה.

הוא חודש של חורבן  אבמנחם חודש  כפי המתבאר,והנה 
באב  יום ט"ועל ם כן כיצד ם, אשנגרם על ידי שנאת חינ

 לישראל טובים ימים היו לא: :()תענית כו אומרים לנו חז"ל
 ירושלים בנות שבהן ,הכיפורים וכיום באב עשר כחמשה
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 כל לו שאין מי את לבייש שלא שאולין לבן בכלי יוצאות
 וחולות יוצאות ירושלים ובנות טבילה טעונין הכלים

בחודש של  וכו'. וכי זה הזמן למציאת שידוך? בכרמים
 חורבן ושנאה?

 טובים ימים היו "לאראל פה"ק אוהב ישסאלא מפרש ב
 עשר החמישה לאות ב", הכוונה"בא עשר כחמישה שראללי

 יעו"ש מה שמבאר בזה.  ך,"האות סמ שהיא ב"בא

 מה האות סמ"ך מסמלת?

כגון גוסס, וסיוט, לכאורה האות סמ"ך מסמלת על סבל 
רומס, סריס, סובל, סוחט, נסוג, אספסוף, חיסול, כעס, 

תיבות המעידות על סיוטים,  200-הסתבכות ועוד כהנה כ
וסיאובים. סמ"ך מופיעה גם בשמות שהם סמלי  אסונות,

 וסנחריב. אנטיוכוס סיסרא, מות,מלאך ה –רוע, כגון סמאל 

ך כגון "ך יש מילים חיוביות הנכתבות בסמאולם מאיד
 סגולה וכדומה. 

מכאן למדים שכל אדם המתנסה בניסיון מסובך ביותר 
ועומד בו, זוכה להגיע לפסגה ולהיות סגולה מכל האנשים. 

כדי להגיע למדרגה הגבוהה ביותר, נזקקים לעבור נמצא ש
ואז זוכים להתגלות בסנה ס, רעמס את כור ההיתוך של

סיני ולהיות  סוף, ורק אז אפשר להגיע לפסגה של ובים
. גילוי השכינה בסיני הוא בִלבנת בחודש סיון סגולה לעם

 .הספיר

על הפסוק "ויפל ה' אלקים  )בר"ר יז, ו(מצינו במדרש ו
תרדמה על האדם ויישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר 
תחתנה": אמר רבי חנינא בריה דרבי אידי, מתחילת הספר 

ויסגור( אין כתיב סמ"ך וכו'. נמצא כי האות  -ועד כאן )
על סבל וסיוט מחד ועל סגולה מאידך, נרמזת  מורהסמ"ך ה

ונות, רק אדם יואין הם חיי נסשיכי חיי נללמדנו, , השבאי
המוכן להקריב מעצמו למען הזולת, ללא בקשת תמורה, 

 ואין מושלמים.שיקים בית ולחיות חיי נהוא הכיול לה

והנה, מנהג ישראל קודש שאע"פ שהאשה מתקדשת 
בפרוטה ובשוה פרוטה, נוהגים לקדש את האשה דוקא עם 

. ולפי דרכינו יש והר()רמ"א אהע"ז סימן כ"ז בשם תיקוני הז טבעת
לפרש, כי טבעת היא בצורת האות סמ"ך, ובא להורות 

תמודד העתידים לנסיונות שנכונות לעמידה בהוללמד, על 
 . לחה ואז יזכו להגיע לשלמותצם הזוג בהעמ

יום  , להיותלכן נבחר יום ט"ו באב בחודש של חורבן
כדי לתקן את החורבן הבא על ידי למציאת זיווג,  יועדהמ

שנאת חינם, כי חיי נישואין הם חיים של אהבת חינם. ולכן 
, שכל המשמח חתן וכלה כאילו בנה )ברכות ו:(אמרו חז"ל 

חת מחורבות ירושלים. כי חיי נישואין שהם ריבוי אהבה, א
 שלים.ן של חורבן ירוהם התיקו

את ן יש יהשמותשבת יופרשרה יש שתי בכל פרשיות התו
פינחס שעמד  ,היינוו ,"פינחס" ו"מסעי" :האות סמ"ך

לכן , על הריגת זמרי בן סלוא יערו אותוזו וצבנסיונות שבי
כך גם פרשת "מסעי" המרמזת על  .זכה להגיע למה שזכה

מ"ך, נסיונותיו של האדם במשך חייו, גם בה מוזכר האות ס
גם של חנות על האדם לדעת שהחיים מלאים בתשללמד, 

הוא  ,העומד בהצלחה מול נסיונות החייםסבל וצער, אולם 
 עדן. לגן  –התעלות להגיע להר סיני לו יזכה להעלות
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 רים:בין המצימי עבודת 

 ,מראש חודש אב שלא לשמוח בעשרה ימים אלו הנזהר
יזכה לעשרת הדברים שעתיד קב"ה לחדש לעת"ל, עי' 

שמציין למדרש בשמו"ר )טו  בכה"ח סימן תקנ"א סק"א
עשרה דברים עתיד הקב"ה לחדש לעתיד כא( שאומר: 

שניה ה ,הראשונה שהוא עתיד להאיר לעולם ,לבא
מוציא מים חיים מירושלים ומרפא בהם כל שיש לו 

רותיהן בכל השלישית עושה האילנות ליתן פי .מחלה
הרביעית  .חדש וחדש ויהיה אדם אוכל מהם ומתרפא

שהם בונים כל ערים החרבות ואין מקום חרב לעולם 
שהוא  ,ואפילו סדום ועמורה נבנות לעתיד לבא החמישי

בונה את ירושלים באבן ספיר ועובדי כוכבים באין 
השביעית שהוא מביא כל  .ורואין בכבודן של ישראל

כל הרמשים וכורת עמם ברית ועם החיות וכל העופות ו
השמינית שאין עוד בכי ויללה בעולם הט'  .כל ישראל

הי' שאין עוד לא אנחה לא אנקה  .אין עוד מות בעולם
    . ע"כ.ולא יגון אלא הכל שמחים

כתב בספה"ק עבודת ישראל )ליקוטים( על ימי הקטנות 
בחדשי תמוז ואב וז"ל: לכן יש ליזהר שלא להתרשל 
ח"ו מעבוד ה' על פי טפשות היצה"ר, לאמר: הנה 

תים הללו אין דעתי צלולה בהם לעבוד ה', כי הם ימי הע
קטנות המוחין. אדרבה, יתחזק את עצמו בכל יכולתו 
לשבר המסך המבדיל ולקרב אל משכן ה'. כמו שכתבתי 
כבר על פי מה שראינו הנהגה אחת ממלך תקיף וחכם, 
שלא היה נלחם כל ימיו עם אויביו בארצו ולא נתנם 

ישחיתו את גבולי. אבל אזר לעבור בגבולו, כי אמר פן 
כגבור בגבורה ויצא ונלחם במדינת שונאיו. וכן יש 
לקחת מזה מוסר השכל בעבודת הש"י, כי אין נפלא 
להיות עובד כיון שהוא במוחין דגדלות ולעורר מלחמה, 
כי אז העת מוכן להקדיש יוצרנו בשמחה ובששון. מה 
שאין כן בימי הרעה הנמוכים בשנה ושורה בהם 

ת, אז יצא כל אדם כברק חצו להכות באגרוף הקטנו
רשע וללחום מלחמות ה' ולהסיר כל המסכים וכל מיני 
השחרות עד אשר יצא כנוגה לצדקו, והבא לטהר 

 מסייעין לו.

ג( בהיותו -וכן אמר דוד המלך ע"ה )תהלים סג, א
במדבר יהודה בעת צרה בברחו מפני שאול, אלהים אלי 

מה שעבר והיה עת  אתה אשחרך, אפילו שעבר עליו
שחרות וחושך נגד עיניו, אף על פי כן שיחר פני ה' ולא 
עזבו. ואמר צמאה לך נפשי וגו', כן בקודש חזיתיך, 
פירוש שהיה מתפשט מכל צרותיו וכל פגעיו בצימאון 
נפשו אל ה', עד אשר הרגיש בעצמו כי התלהב וחשקו 
לה' קדחה בקרבו כמו היותו בימי מועד וימים 

ולכן אמר כן בקודש חזיתיך, פירוש כי שמח  הקדושים.
בעצמו שלא הרגיש בצערו מחמת הדביקות ונעשה בר 
לבב כמו בקודש, דהיינו בימים הקדושים והשראת 
מוחין דגדלות. וכל זה בא לו מחמת דביקותו בה' תמיד 
וכלות הנפש אליו. וכמו שאמר )תהלים ע"ג, כ"ח( ואני 

 קרבת אלהים לי טוב וגו'. ע"כ. 

 כתב בספה"ק עבודת ישראל )לט"ו באב( וז"ל: ועוד
והנה בחדשים אלו צריך כל אדם לשמור את עצמו שלא 
יפול ממדרגתו, כי הם ימים הנמוכים בשנה, וכמ"ש 
כמה פעמים מזה. והנה שמעתי מכבוד הגאון קדוש ה' 
החסיד מהו' שמואל שמעלקא ז"ל אב"ד דק"ק נ"ש 

כרתי לעיני מה  פירוש ורמז הפסוק )איוב לא, א( "ברית
אתבונן על בתולה", כי מדרך העולם להתבונן ולשוב אל 
ה' בחודש אלול המוכן לתשובה, אבל מי שמשכיל ועיניו 
פקוחות הוא עובד הש"י כל השנה ושומר את עצמו 
אפילו בחודש תמוז ואב שלא ליפול ממדרגתו וכורת 
ברית עם ה', ואז ממילא אין לו להתבונן יותר בחודש 

י הוא מוכן ומזומן לעבודת ה' מקדם אפילו אלול, כ
בחדשים הנמוכים, וק"ו בחודש אלול שבו הקדושה 
ביתר שאת, וזה רמז הכתוב ברית כרתי לעיני, פירוש 
שאני כורת ברית לעיני, הם החדשים שנקראו עיינין 
כמ"ש לעיל, לכן מה אתבונן על בתולה, שהוא אלול 

 פנים. עכ"ל.   במזל בתולה, כי אני מוכן לעבודת ה' מל


