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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )ב' במדבר כ("  היה מים לעדהולא" 

 א� מיתת� של  א� מיתת� של  א� מיתת� של  א� מיתת� של ,,,,מכפרתמכפרתמכפרתמכפרת לומר ל� מה פרה אדומה  לומר ל� מה פרה אדומה  לומר ל� מה פרה אדומה  לומר ל� מה פרה אדומה ???? אמי למה נסמכה מיתת מרי� לפרשת פרה אדומה אמי למה נסמכה מיתת מרי� לפרשת פרה אדומה אמי למה נסמכה מיתת מרי� לפרשת פרה אדומה אמי למה נסמכה מיתת מרי� לפרשת פרה אדומהביביביביררררמר מר מר מר אאאא""""
            ))))ק כחק כחק כחק כח""""מומומומו((((    """"צדיקי� מכפרתצדיקי� מכפרתצדיקי� מכפרתצדיקי� מכפרת

מדוע היא , א� התורה רוצה ללמד אותנו שמיתת צדיקי� מכפרת כמו הקורבנות, "י יקרי יקרי יקרי יקרכלכלכלכל"אומר  ה, לא ברור
היה , לכאורה, הכי מתאי�, בכלל קרב� אינההאדומה פרה  הלוא ה?מסמיכה את מיתת מרי� דווקא לפרה אדומה
צל פרה ראשית מצאנו שג� א, שני תרוצי�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה, אלא. להסמי� את מיתת מרי� לפרשיות הקרבנות

, תירו� נוס�. ) ט'במדבר יט("  הואחטאתחטאתחטאתחטאת נדהישראל למשמרת למי  והיתה לעדת בני: "אדומה מוזכר חטאת שנאמר
י בש� "כפי שמביא רש, ל שהטע� למצוות פרה אדומה הוא לכפר על חטא העגל"מה שאמרו חז, והוא העיקרי

"  על העגלותכפרא פרה ו כ� תב, הצואהותקנחא אמו ו אמרו תב,משל לב� שפחה שטינ� פלטי� של מל�: "המדרש
  . תולדותיהצואתבמיתתה מקנחת אשר  , א� כל חי,הצדקתמרי�  מו כ�כ

  

  ) יד' במדבר כ(" אל מלך אדום"
, ואילו במלחמה מול האמורי והבש� מזכיר הכתוב את שמות מלכיה�,  של מל� אדו�שמוהכתוב לא מציי� כא� את 

 שלא מוזכר שמו של מל� אדו� היות שהוא לא היה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבסביר מ. "מל� הבש�עוג "ו "מל� האמוריסיחו� "
היו משו� שה� , בשמות�והבש� הוזכרו ג� מלכי האמורי , לעומתו, מפורס� בעול� לכ� אי� צור� להזכיר את שמו

ולהעצי� את החסד שעשה ' ודות לההזכרת שמות אלו נועדה לה. ת� ונלחמו ע� שאר הגויי� ונצחו�ידועי� בגבור
 ולעוג מל� הבש� ,לסיחו� מל� האמורי כי לעול� חסדו, למכה מלכי� גדולי� כי לעול� חסדו" :כמו שנאמרמנו עי

מנהג הכתוב כי , סיבה נוספת היא העובדה שלא ירשו בני ישראל את אר� אדו�. )כ% יז'תהלי� קלו(" כי לעול� חסדו
משת מלכי האמורי אדוני צדק מל�  שהזכיר ביהושע חפיכ, להזכיר ש� גדולי המלכי� אשר ירשנו את ארצ�

 ויובב מל� מדו� ויבי� ) ג'יהושע י(ירושלי� והוה� מל� חברו� ופרא� מל� ירמות ויפיע מל� לכיש ודביר מל� עגלו� 
  . ) א' יאיהושע(מל� חצור 

  

  ) יא' כבמדבר ("  את הסלעךו וייד את הוירם מש"
שאלה . לכאורה נשמע מיותר? "דו משה את יויר�", לעמדוע מזכיר הכתוב שמשה הרי� את ידו בכדי להכות את הס

מדוע , ) י'בראשית כב( "וישלח אברה� את ידו ויקח את המאכלת": דומה נשאלת על הנאמר אצל אברה� בעקידת יצחק
, ל שאברה� אבינו קיי� את כל התורה"לפי שאמרו חז? מוזכר בפסוק שאברה� שלח את ידו הלוא נשמע מיותר

מסבירי� זאת בכ� שאברה� אבינו קידש את שמעתי אלא ?  את התורה בטר� ניתנה לע� ישראלוכיצד נית� לקיי�
והגו� מעצמו התנגד לעשות דברי� האסורי� על , גופו כל כ� עד שהגו� מעצמו עשה דברי� הנדרשי� על פי התורה

התנגדה לכ� ידו , כפי שלהבנתו הצטווה, ולכ� כאשר אברה� רצה להרי� את ידו כדי לשחוט את בנו. פי התורה
משו� שבאמת לא היה זה רצו� הבורא והיה אברה� צרי� להפעיל כוח מיוחד על מנת להרי� את ידו לכ� מוזכר 

ה ציוה את משה "היות שהקב, נית� להסביר את אותו ההסבר, אצל משה, ג� כא�". וישלח אברה� את ידו: "בפסוק
כי לא ,  ידו התנגדה לכ�, על מנת להכות את הסלעוכאשר הוא רצה להרי� את ידו, אל הסלע ולא להכותו" לדבר"

: זו הסיבה שמוזכר בפסוק, וג� כא� והיה משה צרי� להפעיל כוח מיוחד על מנת להרי� את ידו, היה זה רצו� הבורא
 ) שפתי צדיק,דברי שאול(                              ".דו משה את יויר�"
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: ן להשאלה בטלפו) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) יא'במדבר יט(" זאת התורה אדם כי ימות באהל"  
צא ולא י, "אד� כי ימות", כל ימי חייו צרי� יהודי ללמוד כיצד למות, "זאת התורה: " היה אומררבי יהושע מקוטנהרבי יהושע מקוטנהרבי יהושע מקוטנהרבי יהושע מקוטנה

, "אד� כי ימות באהל: " היה אומרשמואל סלנטשמואל סלנטשמואל סלנטשמואל סלנטרבי . אוהלה של תורה ותפילה, "אהל"אלא מתו� ה, מ� העול� הזה
זוכה האד� , במצוות ובמעשי� טובי�, "זאת התורה"בל בא.  אוהל,אי� דירתו של אד� בעול� הזה אלא דירת עראי

  .)ה' קהלת יב(  "הל� האד� אל בית עולמו: "ככתוב, לבנות ולהקי� לו בית בעול� הבא
  

  )טו' במדבר יט(" וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא"
ר האד� מ� הבהמה משו� כ� מחויב הפה הוא הכלי היקר והמובחר ביותר שהעניק לנו הבורא בחסדו הגדול ובו מות

, וכל כלי פתוח: "אדומהרמז לכ� מצאנו בפסוק הבא בפרשת פרה . כל אחד להשתמש בכלי יקר זה במלוא הזהירות
המשתמש בפיו בלא ברירה והבחנה ופותח את הפה בכל עת לדברי� של הבל , "עליו) מהודק(אשר אי� צמיד פתיל 

כי אי� תקנה של ממש לדיבור מיותר , מטמא על ידי כ� את כל איברי גופו ופוג� בכוחות נפשו, "טמא הוא ",ושטות
 מצאתי לגו� טוב משתיקה וכל ולא, י בי� החכמי�לתכל ימי גד: "בר הורה לנו התנא רבי שמעו� ב� גמליאלוכ. ומזיק
  ) רבי מנח� מנדל מקוצק בש� הרפרפראות לתו(                              . ) יז'אבות א(" מביא חטא, ה דברי�בהמר

  

  )כ' יטבמדבר (" אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על"
 לא"ש הואברור וודאי  סימ� ,"מו� בה אי� אשר" ,פג� שו� בו ואי� השלמותכלל ל הגיע כברש עצמו את רואהאד� ה

ודאי הוא  ,שמי� מלכות עול עליומקבל  היהילו א כי ,שמי� מלכות עול, עדיי� ,עליו קבל אל, כלומר ,"על עליה עלה
  )החוזה מלובלי�(                    .מותשלהוא מה ורחוק מו� בו שיש ומרגיש יודע היהש

  

  )יח' במדבר כ("  בחרב אצא לקראתךפןויאמר אליו אדום לא תעבר בי "
והיינו מביני� שזה בחרב ובחנית ולא " פ� אצא לקראת�"די היה לו לומר ? "חרבחרבחרבחרב"בתשובתו את ה� דואמדוע מדגיש 

: לאחר ששמע אדו� את בקשת ישראל שהוסיפו ואמרו, )יייי""""ברשברשברשברשכעיי� זה מובא  (רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , אלא, בפרחי�
מתגאי� בקול שירשת� את� : "אמר לה� אדו� כ�" צרי�צאנו ממו וישלח מלא� וי,לנוו וישמע ק'ה ונצעק אל"

א� כ� ג� אני , "וישמע... ונצעק", �נעניאת� וה שומע "הקב �את� צועקיכאשר אומרי� ששהרי את�  ,מאביכ�
  )'בראשית כז("  חרב� תחיהועל" :שנאמר" בחרבבחרבבחרבבחרב"דהיינו , במה שהורישני אביכ� אצא לקראת

  

   ) יא'בר כבמד(" הסלע את יךו ויד את ירם משהו"
 �לומדיישראל  ולא היה מכה אותו אזי היו' משה היה מדבר אל הסלע כפי שצווה ה �שא, "תיקוני הזוהרתיקוני הזוהרתיקוני הזוהרתיקוני הזוהר"במובא  

מלה : " נאמר� ש.)מגילה יח(גמרא  רמז לדבר זה נית� למצוא לפי הכתוב ב.מחלוקתללא שו�  וה קושי�בלא שו, תורה
, כלומר מדבר אל הסלע במקו� להכות אותו, "מלה בסלע"ר  משה אומ היה�שא, כלומר". בסלע משתיקותא בתרי�

ות ללא קושי, תורה בנחתאת  �ויהיו לומדי,  תורה� הלומדי�חכמיהתלמידי  בי� שני %" משתיקותא בתרי�"היה אזי 
  ")ישמח ישראל" ,  סופר�רבי יעקב חיי(                         . תוא מחלוקולל

  

  )א' במדבר כא("  ממנו שביוישב"
, שע� אחד לקח מישראל שבי, ישראל בראות�ונלחצו בני לא חרדו מדוע , הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי� אוראוראוראור"אומר ה, הבי�צרי� ל

נו שיהושע אמצהרי ש? בכניסת� לאר�שאר העמי�  מה יעשו פר�א� ע� אחד עשה בה� בלב� שאמרו מדוע לא ו
, הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי�  אוראוראוראור"מתר� ה, אלא ,) ו'יהושע ז(  בנביאבור אחד מישראל כאמורהכו אנשי העי גר שאכהתרגש ונלח� 

ולא הכנעני  יעמלקהזה שנלח� עמ� ושבה מה� שבי היה ע� בני ישראל לא התרגשו מה� משו� שלפי המדרש ה
ומהעמלקי אי� להתרגש למרות שרואי� שה� , "וילח� בישראל...  מל� ערדהכנעניהכנעניהכנעניהכנעניוישמע : "למרות שמצוי� בכתוב

  .ממנו כלו�לישראל חלק אי� לה� ו, 'בעת האומות שניתנו לה� בדבר ההיות שה� אינ� חלק מש, מנצחי� במלחמה
  

  )ב' במדבר כא(" אם נתן תתן את העם הזה בידי"
 את ע� ישראל בהשגחה פרטית מנהיגה "הקבעד עכשיו היה הוא ש, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה, המיוחד בבקשה זו

כל אויב ואורב ו, � עד שהטביע� בי� סו�במצריהמצרי� ה את "כפי שראינו שהכה הקב,  ונפלאותנסי�דר� של בו
 ה�על שולח� אביכי� סמוני� הכבהרגישו שבני ישראל ה� , כ� שהאומות מסביב. שהיה לה� בדר� היה נענש מיד

ו הכנעני� כאשר ראכ� ול.  ולדאוג לעצמ� ומשו� כ� זלזלו בה� ובכוח�פרנסעצמאי� ומסוגלי� ל �אינתלויי� בו וש
או בני ישראל אל לכ� ב.  נגד�להילח�מיהרו מיד , שבו שסרה ההשגחה מבני ישראלוח,  הכבודנסתלקו ענניש

העמי�  לכראו כדי שי, מלחמה טבעיתאמצעות באת הכנעניי� שינצחו כ� חסד עימ� הפע� שיעשה ה בבקשה "הקב
 אנחנואנחנואנחנואנחנו" בידיבידיבידיבידיא� נת� תת� את הע� הזה ": ו מה שנאמרוזה. י� וחזקי� ויחששו מה� בעתידבוריגשע� ישראל ה� 

  .  ולא באמצעות ניסי�  ונפלאותשל מלחמה טבעית� בדרוהפע� , בידינובידינובידינובידינו רוצי� לנצח
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