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 [ד]

בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו )ד, 

 ל(

יום אחד רשב"י זיע"א היה מסתכל בפסוק הזה, וחושב על הפסוק הזה בצר לך ומצאוך וגו' 

בפסוק הזה, שיבואו צרות על ישראל באחרית  ושבת עד ה' אלוקיך וגו', אמר, משה אמר

הימים וגו', ואיך כל הצרות באו על ישראל בכל דור ודור והתשובה עוד לא באה, עד שהוא 

יושב וחושב ע"ה בא אליו אליהו הנביא ז"ל אמר לו רבי במה אתה מתעסק מה אתה לומד, 

תשובה לאלתר, כמו  אמר לו בפסוק הזה שאמר בסוף הימים שיבואו צרות על ישראל ויעשו

שכתוב באחרית הימים ושבתה עד ה' אלקיך וגו', ועד עכשיו לא חזרו בתשובה, אמר לו חייך 

ר' בזה הפסוק מתעסק הקב"ה היום, ובא אליו מלאך מיכאל אפטרופוס של ישראל ואמר 

 לו מתי ישראל נגאלין מגלות הזה של אדום.

מה שעברו, ועכשיו עברו עליהם כל  ואמר לו, אתה כתבת בתורתך שיסבלו עול הגלות על

ל רחום ה' אלוה וגו', אמר לו יבוא ס"ם -הסבל והגלות והשעבוד, תקיים בהם הפסוק כי א

אפטרופוס של אדום ויטעון, בא ס"מ וטען טענתו ואמר, אתה אמרת שתהי' כנסת ישראל 

בשעה זו נזף תחת שעבוד של אדום עד שיהו זכאין קדמך, ועכשיו כולם חייבין עד היום הזה, 

 בו קב"ה על שאמר קטרוג רע על ישראל בניו.

הקב"ה קרא למיכאל, מיכאל תסתכל בסוף הפסוק שכתוב בו ושבתה עד ה' אלוקיך ושמעת 

ל רחום ה' אלקיך. אמר לו מיכאל שר ישראל אדון העולם היה -בקולו, ואחר כך כתוב כי א

. א"ל לו הקב"ה, כבר אמרתי לך לרחם על בניך ישראל, שאתה רחום וכך נקרא שמך רחום

ביום הגזרה, שגזרתי הגלות עד יחזרו בתשובה, ואני מחכה להם ולתשובתם, ואני מבטיחם 

 שכנסת ישראל יפתחו בתשובה כחודו של מחט, אני אפתח להם שערים גדולים.

ה' יעזור לנו לחזור בתשובה שלמה, ויגאלינו גאולה שלמה, ויוצאנו מאפלה לאורה, ויזכנו 

 בבנין בית מקדשנו, אמן. לראות

 [ה]

 ועושה חסד לאוהבי ולשומרי מצותו )ה, ט(

בעשרת הדברות ביתרו כתוב "ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשומרי מצותי", ובואתחנן כתוב 

"ועושה חסד לאוהבי ולשומרי מצותו כתיב, מצותי קרי. וצריך להבין מדוע בעשרת הדברות 

 הוא מצותי.שבפ' ואתחנן הכתיב הוא מצותו, ורק הקרי 

הטעם, כיון שעשרת הדברות כתב אותם משה בזמנה, כשיצאו ממצרים במעמד הר סיני מפי 

הגבורה, שאמר הקב"ה בזה הלשון מצותי, ובואתחנן כתב אותם משה בהר סיני מפי הגבורה 

גם כן, אלא בתור צווי שמשה מצוה את ישראל עליהם, ומרוב ענותנותו של משה ומרוב 
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י ישראל יחשבו שזה דווקא ממנו ממשה, ויכתוב מצוותי נראה כמו נאמנותו, פחד אול

מצותיו של משה שהוא מצוה אותם, כתב אותה בוא"ו שהיא מצותו של הקב"ה, ולא יחשבו 

 מצותי של משה.

ל הנאמן שומר הברית וחסד לאוהביו -ומה שכתב גם כן בסוף הפרשה, בסוף הפסוק הא

מו זה כמו זה, להבין שזה לא מצותי שאני כותב לכם ולשומרי מצותו, גם כן זה גזרה שוה, כ

ומצוה אתכם, אלא מצותו של הקב"ה ברוך הוא וברוך שמו, הוא המצוה אתכם כמו שאמר 

ואשר צויתי בנקודת קובוץ תחת הצד"י  -הכתוב בהרבה פסוקים כאשר צוני אלוקים 

ש משה עניו מאד", "וכאשר צווני", וכן הרבה מקומות. ועל זה הקב"ה נתן לו שכרו "והאי

 וקרא לו "בכל ביתי נאמן הוא".

ואע"פ שה' אמר "זכרו תורת משה עבדי" בכל זאת שמר על נאמנותו ולא כתב אפילו אות 

אחת מעצמו על שמו, אלא מפי הקב"ה, ולא סירב שום פקודה מאת ה' אפילו שאמר לו ה' 

ה', ובכל מה שאמר נקום את נקמת ה' במדין שהם קרובי אשתו לא הסס ומלא את פקודת 

לו ה' מלא אחריו, ועל נאמנותו וצדקות של משה רבינו זכה לכבוד ולגדולה, ובעת שהגיע 

זמנו למות טיפל ה' לבדו, ולקח נשמתו הקדושה והטהורה בנשיקה, והוא היחידי שזכה לו, 

 ואמר הכתוב ויקבור אותו בגיא וגו', והבטיח לנו ה' שבכל דור ודור, ניצוץ נשמתו הטהורה

 של משה עמנו, שתלמד אותנו תורה.

וה' יקיים בנו הבטחתו שהבטיח לנו בתורתו, שאמר הכתוב "אז ישיר משה ובני ישראל", 

לעתיד לבא אז ישיר משה, ואנחנו בני ישראל נזכה לשיר עמו, ויבוא מהגולה הוא ונשמות 

ושה, ונשמח ישראל הנמצאים בחו"ל, ויכניס אותם בזכותו, ונתראה כולנו בארץ ישראל הקד

כולנו בבנין בית המקדש ובביאת המשיח, בעגלא ובזמן קריב, ונאמר לפניו הללויה, במהרה 

 בימינו אמן ואמן.

 [ו]

 ביאור זכור ושמור

ובעשרת הדברות דיתרו כתוב "זכור", ובפרשת ואתחנן כתוב "שמור". דע לך בני, שכולם 

לכלול מדת יום במדת לילה מפי הגבורה, זכור ושמור בדבור אחד נאמרו, ואנחנו צריכים 

ומדת זכור במדת שמור כידוע ליודעי ח"ן, וזה היחוד שאנחנו צריכים ליחד קב"ה ושכינתיה, 

ולפני כל תפילה ולפני כל מצוה צריכים להגיד לשם יחוד קב"ה ושכינתיה, י"ה ב' ו"ה ביחודה 

פלתנו ובעשית שלים, שהם הוי"ה אדנות משולבים, וזה תוכן כוונתינו בכל מעשה ידינו בת

מצותיו יתברך, וה' יעזרנו על כבוד שמו, ויצילנו משגיאות, ולעשות נחת רוח ליוצרנו, 

ולאוקמא שכינתה מעפרא, וארמון ישוב כבראשונה על מקומו, יראנו בבנינו ושמחנו בתקונו, 

 ושם נעלה ונראה, אמן.
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 מה בפרשה?
מפורש בה, כל הארבעים ושנים מסעות שנסעו בני  –כשמה  –פרשת מסעי  .א

חלילה. כל  -ישראל בתוך ארבעים שנה שהיו במדבר. זה לא סיפור היסטורי 

מוסר השכל לכל אחד אות בתורה הקדושה, הם סודות אלוקיים. אבל זה גם 

 ואחת...

כתוב בספרים הקדושים, שכל אדם עובר בחיים ארבעים ושנים מסעות! כל  .ב

תקופה מסע אחר, מסע אחר מסע, עד שמגיע ליעד! אם זכה, כל מסע מקדם 

אז להפך. ה'  –אותו למקום טוב יותר, עילאי יותר, קדוש יותר. ואם לא זכה 

 ירחם.

ריך פטירה מדויק של בן אדם, היא הפעם היחידה בתורה שכתוב בה תא .ג

פרשת מסעי. פטירת אהרן הכהן ע"ה, בראש חודש אב. ופלא, שתמיד זו 

 פרשת השבוע! השנה זה יום שישי ערב שבת קודש מסעי. זכותו תגן עלינו.

אהרן הכהן היחיד שבכו אחריו כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל, כי היה  .ד

ם. ככל שאדם מכיל -ל-ו-ו אם כאוהב שלום ורודף שלום. הוא הכיל בקרב

בקרבו יותר אנשים, כך יש לו יותר אוהבים! אם תרצה לבדוק בן אדם עד 

 כמה הוא אנושי, תבדוק כמה אוהבים יש לו.

בפרשה זו נכתבו במדויק גבולות ארץ ישראל! כי קדושה מיוחדת יש לארץ  .ה

 בלא כל קשר מדיני. קדושת הארץ לא בטלה לעולם! -הזו 

וב איך חלקו את הארץ לשבטים. תראו דבר פלא, מי היה בפרשה זו כת .ו

מסכים לוותר על נדל"ן?! שבט לוי לא מקבל כלום בארץ! כי כך ציוה ה'. הם 

עבדי ה' בלא נדל"ן, ואף אחד לא שואל למה?! אף אחד לא מתמרד! כולם 

מאמינים בה' ובמשה. ויותר מזה, משה היה משבט לוי ובניו לא קבלו כלום 

 .בארץ הקודש

 , ידידכם יצחק בירך דסקלשבת שלום ומבורך
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