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 פרשת מטות מסעי

  "ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במותו"

 מסעי ל"ג ל"ט 

 פעמים בתורה המדוע מיתת אהרן הוזכרה שלש

, 1שהרי כבר מסופר אודות מיתת אהרן בפרשת חוקת - בפעם השלישיתנזכר בפרשת עקב מיתת אהרן 

דלכאורה  ,ן זה פעם נוספת בפרשת עקבואינו מובן: מדוע צריכה התורה לחזור עני. 2ולאחרי זה בפרשת מסעי

 ?!הרי זה מיותר לגמרי

ניתוסף ענין שלא נזכר לפני זה, ובנדון דידן,  , ובכל פעם3הן אמת ש"אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש"

ואהרן " - היתה "בחודש החמישי באחד לחודש", וגם מספר שנות חייו מסעי ניתוסף שמיתת אהרן רשתשבפ

עקב ניתוספה הסמיכות לשבירת הלוחות, "לומר שקשה  רשתובפ, 4"שנה במותו בן שלש ועשרים ומאת

 , אבל עדיין אינו מובן, שהרי התורה היתה יכולה5שנשתברו בו הלוחות" מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כיום

 ?!מיתת אהרן שלש פעמים לכתוב כל פרטים אלו במקום אחד, ולא היתה צריכה לחזור לספר אודות

מתן תורה שנאמרו באריכות לענינים  פי הידוע שבתורה גופא יש חילוק בין הענינים שלפניובפרט על 

אבות  (בתי)יפה שיחתן של עבדי " 6ל”שלאחרי מתן תורה שנאמרו בקיצור ואפילו ברמז, וכמאמר רבותינו ז

וכמו ]ה" ברמיז מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא

של אריכות, כפי שמצינו בנוגע לאריכות ימים  שלפני מתן תורה  היתה כללות הנהגת גשמיות העולם באופן
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ואם כן, בנוגע למיתת אהרן [, 7מתן תורה שהיו ניזונין בחסדו של הקב"ה דורות שלפני בעשרים ושששהיתה 

 !שלש פעמים - בתורה ריכות הדבריםקרוב לארבעים שנה לאחרי מתן תורה, בודאי אינו מובן פשר א שהיתה

היינו, שכל עניני התורה הם הוראה לבני ישראל בעבודת ה', הרי מובן  ,8וכיון ש"תורה" היא מלשון הוראה

הוראות שונות, ולכן נאמר  שלששנאמר בתורה שלש פעמים, שיש בזה  שכן הוא גם בנוגע לענין מיתת אהרן

 .…וראה מיוחדת בפני עצמהכיון שבכל פעם יש ה ,ענין זה שלש פעמים

ם לו או שבא ד  לעצמו, ללא שייכות למה שק   מדובר אודות מיתת אהרן כפי שהיא ענין - בפרשת חוקת

 .לאחריו

ם לפני זה ובא לאחרי זה, שהרי ד  למה שק   מדובר אודות הענין דמיתת אהרן כפי ששייך - בפרשת מסעי

בין  - אל בצאתם ממצרים, וביניהם אירע מיתת אהרןשל בני ישר המסעות ארבעים ושתייםמדובר שם אודות 

 .שלפני זה והמסעות שלאחרי זה המסעות

 :ל על כל הדורות ובכללות העולםע  ֹופּו מדובר אודות הענין דמיתת אהרן כפי ששייך - ובפרשת עקב

דור ששייכים ונוגעים לכל בני ישראל לא רק ב 9"פרשת עקב היא בספר דברים שבו נאמרו "דברי תוכחות

 .הזה, אלא גם בדורות שלאחרי זה

במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ לקרות  עליו השלוםש"צוה משה רבינו  10וכפי שמדייק רבינו הזקן בתניא

כדי להדגיש שזהו ציווי  -( גם במדבר ההי הציווי דקריאת שמע דלכאורה אינו מובן: הרי)כו'"  קריאת שמע

לכל הדורות, שהרי הכניסה לארץ הוא ענין שנוגע לכל בני  (לאבמשך הזמן שהיו במדבר, א לא רק)שנוגע 

 .ישראל במשך כל הדורות
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שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה " - הענין דמיתת אהרן בתור דברי תוכחה ד הפעםולכן נזכר כאן עו

ו כמ ,בכל הדורותכיום שעשו בו את העגל", שזהו ענין שנוגע לכל בני ישראל  . .ת כיום שנשתברו בו הלוחו

"תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם  וביום פקדי ופקדתי"," 11שכתוב

 .12"על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל שאר העונות, ואין פורענות באה

ו את העגל" יום שעשו בבו הלוחות . . כ וזהו הטעם שהענין ש"קשה מיתתן של צדיקים . . כיום שנשתברו

לא נזכר  דלכאורה אינו מובן: מדוע -( השלישית שנזכר בתורה ענין מיתת אהרן בפעם)עקב  רשתנאמר רק בפ

 ?מסעי רשתחוקת או בפ רשתענין זה בסיפור אודות מיתת אהרן שבפ

שהרי ענין זה נאמר כבר במקומו,  - הלוחות עקב נזכר מעשה העגל ושבירת רשתואין לומר שזהו לפי שבפ[

מיתתן  יכולים כבר לומר ש"קשה (חוקת רשתבפ)שמסופר בתורה אודות מיתת אהרן  ך, שבפעם הראשונהכ

 [.העגל", ואין צורך להמתין לפרשת עקב של צדיקים . . כיום שנשתברו בו הלוחות . . כיום שעשו בו את

ששייך ופועל על כל  אודות הענין דמיתת אהרן כפי שבפרשת עקב מדובר - על פי האמור לעיל - והביאור בזה

 .בכל הדורות בני ישראל וכללות העולם

 כמובן מזה שענין האבלות - הלימוד מכללות הענין דמיתת אהרן :ל אחד ואחת מישראלוזהו גם הלימוד לכ

 .13קשור עם ההתבוננות שמביאה לידי תשובה

ל אחד כישנו גם בעבודת שענינם  - המסעות מארבעים ושתיםוכן הלימוד מהענין דמיתת אהרן כפי שהוא חלק 

מסעות בחייו  ארבעים ושתיםשכל אחד מישראל צריך לעבור  14ל שם טובמישראל, כידוע פתגם הבעואחת 

 '.הפרטיים כו

, דקאי על כל הגליות 15"אשר יצאו מארץ מצרים שצריך להיות הענין ד"מסעי בני ישראל - וכללות הענין בזה

, והיינו, שאפילו מלכות של חסד, הרי 16מצרים" על שםקראו ועד ש"כל המלכיות נ ,מצריםעל שם שנקראו 
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זה כבר ענין של מצרים, ועד לענין של  , הריי ישראלכיון שזוהי מלכות שיש לה ממשלה על הגופים של בנ

בגלל שהנשמה אף פעם לא הלכה לגלות  -והאפשרות לזה היא  היציאה ממצרים, ריך להיותגלות; ולכן צ

יוצאים גם הגופים מהגלות, ועד  ,18לפ  שעושים נפשם עיקר וגופם ט   ל ידי זה, וע(17כפתגם רבינו נשיאינו)

, ומשם באים לעבר הירדן 20, "מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה"19"על ירדן ירחו" -לסוף כל המסעות 

 המערבי, בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בקרוב ממש.

 רשימת השומעים בלתי מוגה.אב, -ף מנחםש"פ עקב, כ"קטע משיחת 

 .6חוברת א. ע'  ה'תש"לתו"מ 
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