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  הגיגים מפרשת השבוע
  ) ב'יטבמדבר (" זאת חקת התורה אשר ציוה ה׳ לאמר"

בא , רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�, לפי? "פרההחקת " ולא "חקת התורה"כ" פרה אדומה"מדוע מגדיר הכתוב את מצות 
כחוקי� ולקיי� צרי� ללמד� , פשוט ומוב�ברור שטעמ� � שבתורה דיניהשג� , התורה כולהכל על הכתוב ללמד 

תוספת  מקור� זהו טעמי המצוות והבנתכי ידיעת . הרהר אחריה�לה� טע� ובכל זאת אסור לוכגזרות מלכות שאי� 
מי  ג� את וזה כולל, בכל תנאיכל אד� ומצוות יש לקיי� הל � צרי� האד� לדעת שאת כא, 'מצוות הקיו� והידור ל

  )רבי משה פיינשטיי�(                . כללי המצוות שאינו מבי� את טעמ
  

   )ג' במדבר כ("  העם עם משהוירב"
לא רק כאשר המחלוקת היא  א"מריבה"לשו� שתמש הכתוב בלא משל בני ישראל על משה במדבר בכל התלונות 

" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה .) ז'שמות יז( ומריבה במסהפע� שניה ב ו,כא�אחת � פע, ומצאנו זאת פעמיי�, מי�בעניי� של 
מפני מה לא : במדרשל "זפי ששואלי� חמי� נברא המחלוקת כהלפי שמ, שהמי� הוא היסוד של כל המחלוקות

ואי� קבעו .  המחלוקתהנבראזה  �ויבותשובת� המפליאה היא שזה משו� ש? לבריאהשני יו� ה ב"כי טוב"נאמר 
 מרבותינו  וקבלה,) ו'בראשית א("  מבדיל בי� מי� למי�ויהי" :שנאמרמזה  ? המחלוקתהנבראהשני  �ויבל ש"חז

 זה ראשית מדו� ,מה שנפטרו ונבדלו המי� זה מזהש ) יד'משלי יז( " מדו�ראשיתפוטר מי� : "שמפרשי� את הפסוק
  . ני�הראשומריבת רועי יצחק על אודות המי� כי כל זה נמש� בטבע ממי� מצאנו את  וכ� ,והתחלה לכל מריבה

  

  )י' במדבר כ( המן הסלע הזה נוציא לכם מים
משה הלוא , להוציא מי� מ� הסלע' חס ושלו� לחשוב על משה שמביע כא� תמיהה אל האפשרות והיכולת של ה

גדולות ונפלאותבעבר ישראל ראו בני הוא וכל הרי ו, לא יפלא ממנו דברויודע שה "של הקב ונאמ� ביתהוא רבינו 
משה מפנה את השאלה אל ישראל , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , אלא. צור בחורבו משה עצמו כבר עשה כ� בפילוא, 'שעשה ה

,"המ� הסלע הזה החזק נוציא לכ� מי�", 'על ה� חושבי� תא מה נו, "שמעו נא המורי�: "כשאלת נסיו� כאומר
מפני רק הוא ' על הי�  יריבה� מאשר ל וכ, קטני אמנהוזאת בכדי להראות לה� כמה ה� ?  לאוהיהיה הדבר הזה א

  .ותעמה� פלאות עשמסוגל ללא ' המחשבת� ש
  

  )ט' במדבר כא("  אל נחש הנחשת וחיהביטו"
,  הטבעזהו דבר שהוא נוגד את חוקי, הדבר הזה שאד� שננש� על ידי נחש ולאחר מכ� הוא מסתכל על הנחש ונרפא

על הנחש היא מסוכנת הנשו� ההבטה של , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , לפי חוקי הטבעכי , וחייבי� לומר שזה בגדר נס משמי�
  . על הנחש אחר הנשיכהואסור להסתכל , לנשו�

  

   )כו- כה'כבמדבר (" רן את בגדיוהת אאפשט ה ו...נוברן ואת אלעזר הקח את א"
שמונה , ל שאסור לכה� גדול ללבוש את בגדי הכהונה"הלוא אמרו חז,  כהונהדיבגבוש ב ל�היה אהרומדוע זה 

מו מכפרת כ� קידי צ� שלמיתת"שאומר של "ז ידוע מאמר ח, אלא? שכ�ת הקרבנות במשלא בשעת עבוד,  בגדי�
ודה בהיתה בגדר עא� כ� עליה זו , על מנת למות ש�היתה להר ההר הכה�  �של אהרומכיו� שמטרת עלייתו ו. "קרב�

  )י�בת רבשער (               . הכהונה ללבוש אז את בגדי אהרו� הכה� היה רשאי  משו� כ� ו,נותקרבהת בשל הקר
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ב'יטבמדבר (" זאת חקת התורה אשר ציוה ה׳ לאמר"
לפיכ� כתב בה חוקה גזרה היא לפיכ� כתב בה חוקה גזרה היא לפיכ� כתב בה חוקה גזרה היא לפיכ� כתב בה חוקה גזרה היא , , , , את ישראל לומר מה המצוה ומה טע� יש בהאת ישראל לומר מה המצוה ומה טע� יש בהאת ישראל לומר מה המצוה ומה טע� יש בהאת ישראל לומר מה המצוה ומה טע� יש בה    לפי שהשט� ואומות העול� מוני�לפי שהשט� ואומות העול� מוני�לפי שהשט� ואומות העול� מוני�לפי שהשט� ואומות העול� מוני�

            ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (מלפני ואי� ל� רשות להרהר אחריהמלפני ואי� ל� רשות להרהר אחריהמלפני ואי� ל� רשות להרהר אחריהמלפני ואי� ל� רשות להרהר אחריה
 מצוותהרבה  עוד יש ריה? אדומה פרהזו של  במצות דוקא ישראל את )�מצערי( מוני�השט� ואומות העול�  מדוע

 מצות בטע� ישראל את לצער רוצה שהשט� ,בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמסביר , אלא? �מעאנו מקיימי� ולא ידוע טש
כפי שמובא , העגלחטא  על לכפרל מצות פרה אדומה הוא ש טע�שה לו שישיבוהוא מעוניי� שמשו�  , אדומהפרה

 ותקנחתבוא אמו , אמר המל�.  של מל�פלטרי�לב� שפחה שטנ# .  דומהמשל למה הדבר,  רבי איבואמר: "במדרש
� שמזכירי� את חטא העגל מתעורר בכו, " על מעשה העגלותכפרתבא פרה , כ� אמר הקדוש ברו� הוא. את הצואה

 זו "מלפני היא גזירה" נאמר לכ� ,"חטאת� את עליה� ופקדתי פקדי וביו�" הקב$הקטרוג על ע� ישראל כפי שאמר 
   .זו שאלה על תשובה לתת צרי� ואי� טע� בלי מצוה

  

  ) טו'יטבמדבר ( "ר אין צמיד פתילי עליו טמא הואש אח״וכלי כלי פתו
 או הרע לשו� בפיווהאד� מדבר , כלומר א� פי האד� פתוח תמיד. פתוח כלינמשל להאד�  של פיו ".פתוח כלי וכל"

 את עליולא חלי� , כלומר, "עליו פתיל צמיד אי� אשר תוחפ $כלי בבחינתהרי הוא  ,מיותרי�ו אסורי� דיבורי�
  )בעל ה$פלא יוע%$ רבי אליעזר פאפו(     ".הוא טמא" :במצב זה מעידה עליו התורה, והלשו� הפה לשמירת והסייגי� הגדרי�

  

 )יב' במדבר כ("יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ"

        ) ) ) ) בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�". (". (". (". ( בגימטריא מדה במדה בגימטריא מדה במדה בגימטריא מדה במדה בגימטריא מדה במדה&&&&� � � � לכלכלכלכ""""
אלא ? מה מדה כנגד מדה יש בזה שמשה לא יביא את ישראל אל האר%" בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�"על פניו לא ברורי� דברי     

מפני מה נתאוה משה רבינו : "ל את התעקשותו ובקשתו של משה להכנס בכל זאת לאר% באמר�"שהסבירו חז
הרבה מצוות : אלא כ� אמר משה? ה הוא צרי� או לשבוע מטובה הוא צרי�וכי לאכול מפרי? להיכנס לאר% ישראל

כל , כלומר, .)סוטה יד(" אכנס אני לאר% כדי שיתקיימו כול� על ידי, נצטוו ישראל ואי� מתקיימי� אלא באר% ישראל
מניע אותו כשהגור� ש. רצונו של משה רבינו להכנס לאר% ישראל זה כדי לזכות ולקיי� את המצוות התלויות באר%

היה , אילו דיבר משה אל הסלע במקו� להכותו, וכעת. הוא התשוקה להוסי# קדושה וטהרה על ידי קיו�  המצוות
ומכיו� שלא עשה , "יע� לא האמנת� בי להקדישני: "כמאמר הכתוב, מוסי# על ידי זה קדושה ויראת שמי� בישראל

  )ל דיסקי�"מהרי(.     א יזכה להתקדש על ידי קיו� מצוות אלוג� הוא ל, מדה כנגד מדה, "לכ� לא תביאו את הקהל", זאת
  

  )ה' במדבר כ("  ורימוןלא מקום זרע ותאנה וגפן"
, אלא?  שהרי ג� ה� היו בי� הדברי� שהובטחו בשבח האר%"זית שמ� ודבש" הע� בתלונתו ג� את ריזכמלא מדוע 

" טעמו כצפחית בדבשו: "שנאמר עליומ� אכילת הטועמי� בישראל היו את השמ� והדבש ש, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה
לכ� לא , "זית שמ�"הרי טע� , ) ח'במדבר יא(" לשד השמ�והיה טעמו כטע� ": וכ� נאמר, "דבש"הרי טע�  ) לא'שמות טז(
מ� מ� התאני� וו... ענבי�אשכול "רק הביאו עימ� המרגלי�  הטע� לכ� שוזה .  ישראל בתלונת�רו זאתיזכה

  . ו במ�טעמדברי� אלו , כפי שאמרנו, רישה, מהזיתי� והתמרי�הביאו ולא , "הרימוני�
  

  ) כט'כבמדבר (" לראשם יום כל בית ישלושי״ויבכו את אהרן 
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((. . . .  ומטיל אהבה בי� בעלי מריבה ובי� איש לאשתו ומטיל אהבה בי� בעלי מריבה ובי� איש לאשתו ומטיל אהבה בי� בעלי מריבה ובי� איש לאשתו ומטיל אהבה בי� בעלי מריבה ובי� איש לאשתושלו�שלו�שלו�שלו� לפי שהיה אהר� רוד#  לפי שהיה אהר� רוד#  לפי שהיה אהר� רוד#  לפי שהיה אהר� רוד# ,,,,האנשי� והנשי�האנשי� והנשי�האנשי� והנשי�האנשי� והנשי�, , , ,  בית ישראל בית ישראל בית ישראל בית ישראלכלכלכלכל

 .לאשתו איש ובי� לחבירו אד� בי� שלו�משכי� ו יו� בכל אלישר במחנה עוברל שאהרו� הכה� היה "מספרי� חז
את  "שער בת רבי�שער בת רבי�שער בת רבי�שער בת רבי�$מבאר ה,  אלא?זוחשובה  מצוה אחר רד# לארבינו  משהמדוע ג� : והשאלה  הנשאלת היא

 להסתכלמסוגלת  אשה היתה לא, מרוב קדושתוש ,הנביא אלישעעל  אליעזר דרבי בפרקי אמר שנהמ פי הדבר על
 משהיות שפני הולכ� משה מנע עצמו מלהשכי� שלו� בי� איש ואשתו ובי� אד� לחבירו  ,תמות ושתסתכ� לאב בפניו

 שלא נמצא ,"ויראו מגשת אליו: " ועל ישראל נאמר ש�)לה' שמות לד(" כי קר� עור פני משה: "שנאמר, היו קורני�
  ."השכנת שלו�"ת במצו להתעסקמשה  היהיכול 

  

  )א' במדבר כא("  בישראלוילחם... וישמע הכנעני"
ויבא עמלק " :כמו שאמר בפרשת בשלח, " ישראלע�ע�ע�ע�וילח� : "ולא אמר" ישראלבבבבוילח� : "מדוע אומר הכתוב

שהמלחמה , ה� היו סיבה למלחמה זולנו שע� ישראל לומר נת התורה תכוואלא מ, ) ח'שמות יז( "ישראל ע�ע�ע�ע�וילח� 
די היה לו " ממנו"מדוע מזכיר הכתוב , " שביממנוממנוממנוממנווישב "כפי שאמר ג� בהמש� ', זה שה� חטאו להצד באה לה� מ

 שה� היו סיבה יה ה�וחטא,  שביולשבות היה הסובב ,מע� ישראל, ממנוו הוא שפירושאלא , "וישב שבי: "לכתוב
  )אור החיי�(.       ) לב'תהלי� קו( " בעבור�למשה ויקציפו על מי מריבה וירע :"דכתיב, מי מריבהב ,משה, הצדיקות להעדר
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