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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ב' במדבר יט("  התורהחקתזאת "

 היא נמשכת ממדת "חק"כי המצוה הנקראת , "החק" ל"חק"בי� בדל יש ה מלמדנו שבלשו� העברית רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
,"חק בשארו ש�ו"מילה הבברכת וכפי שאומרי� , )שמות יב( "לחק ל� ולבני�" :כעני� שכתוב בפסח מצרי�, "זכור"

, "שמור" נמשכת ממדת "חקה"המצוה הנקראת אילו ו. )תהלי� פא( "כי חק לישראל הוא" : נאמרת יו� הזכרו�וובתפל
לשו�  זאת בתוספת זכירשמ "אשת אח"מצות  וב"כלאי�"מצות  הנאמרת ב"חקותי תשמרואת : "שנאמרוזהו 

  ". זאת חקת התורה: "פסוק שלפנינו נאמרוכ� ב, )שמות יג( "ושמרת את החקה הזאת למועדה: " נאמרוכ�, שמירה
  

   )כא' במדבר יט("  מי הנדה יכבס בגדיוומזה" 
את טמא מ ,הטמאי�את מטהרת שהפרה מדוע : פרשי�ידועה השאלה המפורסמת שנשאלת על ידי רוב המ

קבל  אוכל אינו מוכשר לשכלמקו� נוס" לשאלה מעי� זו מההלכה מצינו מקדי� ואומר ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה ?הטהורי�
ו גרמי� סמל הטהרה ה ורוטהממקו� המי� שמקור� שאי� אפשר , נשאלת השאלה ו.טומאה עד שיפול עליו מי�

אינו שכל דבר ,� של דברי�שכ� הוא בטבעואומר י� י הענאת יסוד" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" הארמבאלא ? באוכלי�טומאה ל
מתגרה ש עהרר היצומביא דוגמה את , �מיאותו הממה שהוא ממתפעל ולא � ממינו הפדבר שהוא  מ�אי מתפעל כ

)סוכה נבלפי ( מתגרה בתלמידי חכמי� יותר מאשר הוא מתגרה בע� האר#ו, העול�באומות אשר יותר בישראל מ

שסמו� לעליית השחר החוש� הסיבה  ו וז, להתגבר עליה�רוצה הוא �כל הפכיי� לו עוהטע� הוא משו� שה� 
 בו העששתכל אוכל וזרע אינו מתפעל מהטומאה נית� להבי� ש �כא�  .ו דווקאו� להפה כי כל דבר מתפעל מ,מתגבר
ג�  כ� . עליה ועושה בה רוש�תמתגברהטהרה ואת רצה לנצח ת טהרה ואז הטומאה ו עד שיבא עליו מי� שכולרוש�

זרק נ לפיכ� א� מי נדה , יחד� שכולו טומאה וה� מעורביפרהמי נדה שיש בה� מי� שכול� טהרה ויש ש� אפר ב
 כי הוא , לוהפכיי� אבל הוא מתפעל מ� המי� שה� ,על אד� טמא אז אי� האד� מתפעל מ� האפר שהרי הוא ממינו

 אינו ,מי הנדהאת  אבל אד� טהור הנושא ,הטומאהאת ועלי� בו ומנצחי�  המי� פ�כל  ע,טמא והמי� טהורי�
 כי הוא טהור והאפר , אבל הוא מתפעל מ� האפר שה� הפכיי� לו,טהורי�מתפעל מ� המי� כי ה� ממינו ששניה� 

  .ו אותטמאומ האפר פועל ועושה בו רוש� �כל ,טמא
  

  )א' במדבר כ("  כל העדה בני ישראלויבאו"
 שמ� "בני ישראל"אמר ה שלא הספיק במוכי , "כל העדה: "הקדוש מדוע מוסי" הכתוב ואומר" החיי�החיי�החיי�החיי�אור אור אור אור "שואל ה

שגר� מעשה מי מריבה בהמש� הכתוב מסופר על לפי ש. 'א :ומביא שלושה תירוצי� לשאלה? הסת� ה� כל העדה
 היו צדיקי� וזו "עדהכל ה"שהודיע הכתוב והקדי� כ� ל, "שמעו נא המורי�" לה� שאמרנענש משה על משה שלכ� 

 היו "כל העדה"שלמרות ש, מרי�תה של מעלולשבח את  להגדיל .'ב". מורי�"שקרא� על נענש משה הסיבה ש
ל אמרו שישראל לא "זח. 'ג. מרי� ה שלה בזכותתהיאלא הבאר ,  זכות� להעמיד לה� באר המי�הלא עמד, צדיקי�

וה� לא באו אלא ,  לגמול חסד ע� מרי�שבאוחשב אהר� ,  על משה ועל אהר�הלווכשנק, הלכו לגמול חסד ע� מרי�
, וזה ל� האות שלא גמלו חסד ע� הנביאה, מקו� לחשוד בישראל שלא היו אז באותו מצב כשרי�היה , לריב עמ�
  .צדיקי�היו  "כל העדה" כי והודיע�לזה קד� 

  

   ) יח'כבמדבר (" א לקראתךאצן בחרב פויאמר אליו אדום לא תעבור בין "
"שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"מבאר ה? "ודאי"במוב� של" כי" ולא אמר "שמא" במוב� של "פ�"� ולשמשתמש הכתוב בע מדו

�תהיה מלחמה ביהוא מביע חשש שמא בעתיד אלא ,  לקראת ישראלבחרבת צאהוא מתכוו� כעת ל� שטע לא �שאדו
ואת הדרכי�  אדו� צאות אר#וידעו את כל מה�  �ישראל בארצעתה בני יעברו בזכות המעבר ש ו,� לישראלואד

   .שמא%"פ�"ומשו� כ� נקט בלשו� , לנצח את אדו�
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  )ח' במדבר כ(" ונתן מימיו"
או " תת� יבולה"כוונת הכתוב שאמר כמו  בסלע נ�שישלמי� " מימיו": כוונת הכתוב באומרואי�  מבאר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 'כי בהפו� ה", מי� אשר יצאו ממנותוב לכוונת הכ אאל, היו בו מי�שיהסלע ו של טבעזה מאי� הלוא ש, "וית� פריו"
המי� שנו להודיעזאת הכתוב ואמר , "מימיו"על שמו מי� אלו יקראו אזי , ממנו מי� ויצאו "החלמיש למעינו מי�

פי שקורה לא פע� שרואי� מי� יוצאי� מסלע אלא שמקור� הוא  כ,אשר תחתיוהאדמה לא מומגו" הסלע הללו יצאו 
 .)תהלי� קיד ח(" ההופכי הצור אג� מי� חלמיש למעינו מי�" :כתובאמר הוכ� ,  הסלעדר�" עוברי�"מהאדמה ורק 
המי� את  תוציא לה� , בעוד� ש�,אתהה מצוה את משה ש"הקב ,"והוצאת לה� מי� מ� הסלע: "הכתובוחזר ואמר 
  .שכול� יראו אות� נובעי�, "לה�", מ� הסלע

  

  )ח' במדבר כ(" בעירם העדה ואת  אתוהשקית... קח את המטה" 
אחר רק אד� להאכיל את הבהמה והצרי�  שלמרות שההלכה בענייני אכילה קובעת שתחילה "�סידיספר ח"מובא ב

 :ר כ� נאמרואח" נתתי עשב בשד� לבהמת�ו: " מכ� שנאמר תחילהל"חזולמדו זאת , הוא את ארוחתוכ� יאכל 
ואחר שתות אד� להצרי�   אלא תחילה, כ�נהאיההלכה שתיה לומדי� מהפסוק שלפנינו שבענייני , "ואכלת ושבעת"
   ". ואת בעיר� "ר כ�ואח" והשקית את העדה: " להשקות את בהמתו שנאמרכ�

  

  )י' במדבר כ(" שמעו נא המורים"
א� כ� מדוע . "השכינה היתה מדברת מתו� גרונו של משה"מדרש שהרי מובא ב, רבי שמחה הכה� ראפפורטרבי שמחה הכה� ראפפורטרבי שמחה הכה� ראפפורטרבי שמחה הכה� ראפפורטשואל 

? עצמו ולא דברי היתה מדברת מתו� גרונושהשכינה אלו דברי  הרי ,"�ו נא המורישמע ":אמרכ� שנענש משה על 
כיו� שבא ש,  כ��אצא וי". תלקת ממנוס שכינה מ, נביא הוא�א, סכל הכוע ")�חיספ(נאמר בגמרא ומתר# על פי ה
ולכ� , ו היו אלו דברי עצמ"�שמעו נא המורי"ומה שאמר , גר� הדבר שהסתלקה ממנו השכינה, סמשה לכלל כע

 " כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו� בעבורשהויקציפו על מי מריבה וירע למ ":לפי זה נית� להבי� את הפסוק. נענש
: ואמר" בשפתיו ביטא "ואז , נסתלקה ממנו השכינה, ישראל הביאו את משה לכלל כעס היינו מכיו� שבניד. ) קו�תהלי(
  . �  כ� נענשומשו, "�שמעו נא המורי"
  

  )יא' במדבר כ("  מים רבים ותשת העדה ובעירםויצאו"

מיוחדת  אינה  שברכה זוירה,  ובסבר פני� יפות# לבברכה בחפה "שכאשר מוריד הקב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה
,  של המתבר�אשר במעט מזו� יושבע רעבונויותר כנאה ויותר ת נשגבזו היא  ברכהכי .  באיכותהאלא, בכמותה

ואכלת� ": ה להולכי� בדרכיו"הקבבטיח מש בברכותעיו� זה בא לידי ביטוי ר. נויה יושבר צמאויובמעט השת
לא נתקררה דעת� : ל"זחולכ� אמרו . " ומתבר� במעיו,שיהא אוכל קמעה"י "ומפרש רש ) ה'ויקרא כו( "לחמכ� לשובע

 האד� אכלשר יאכו. � נשגב שבמעט המזו� יספיק לנפשוישזה עני" ואכלת� לחמכ� לשובע"של ישראל עד ששמעו 
" לח� אבירי�": נאמרמ� שעל הל "זפי דרשת חכ, אושר נפשי ומזו� רוחנירי זה ה ה"ידו של הקבתחת מזו� היוצא מ

� יצאו יבינוניה, לצדיקי� ירד על פתח בתיה�: ' בעבודת הלכל אחד הוא לפי שלמותושהיה מגיע , ) כה'תהלי� עח(
רשעי� טחנו וה, עוגותירדו כ� יבינוניל, לח�ירד כצדיקי� ל,  והביאו מרחוקרשעי� שטו ולקטווה,  ליד הביתולקטו
רבת ה הברכה תהי, ועשו כמצותו' הת דבר אמשה ואהר� אילו לא שינו ,  ולכ�).יומא עהלפי ( והכינו בעצמ� ברחיי�

 השתיג� ה.  לכול� והיה מספיק) יח'שמות טז(  אחד מעומר"המרבה לא העדי""היה במ� שפי שכ, כמותהלא ואיכות ה
. "חו� הצמאוני מאש הקיבהאת הלכבות "רק שנועדה ,  משתיית הבהמהת היאאשר בזה נבדל, י� נפשייה ענתיה

ה לשתיית וה שתיית� שותוהי, אז הברכה בכמות לא באיכותירדה , ה"של הקבתקדש שמו הלא מכיו� שאול� 
וכ� , "מי� רבי�": הכתובהזכיר ולא , )ח' במדבר כ( "והוצאת לה� מי�": 'אמר הק מהכתוב שבתחילה וימדו. הבהמה
�  האדהיינו ששתייתד, נועדה להפריד בי� האד� לבהמה" אתו"כשהתיבה , "והשקית את העדה ואת בעיר�": כתוב

 ," ותשת העדה ובעיר�רבי�רבי�רבי�רבי�ויצאו מי� "אז , 'ה הציושאול� כאשר לא עשו כפי . תהיה נבדלת משתיית הבהמה
   .רק בכמות היתההברכה כלומר , שניה� שוי� בשתיית�

  

   ) כג'כבמדבר (" לאמר יאסף אהרון אל עמיו, דוםאול ארץ בעל ג" 
לח� לפי לח� לפי לח� לפי לח� לפי "ר באומבש" תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�"מובא ב? וקא על גבול אר# אדו�ומדוע נקבר אהרו� ד, השאלה הנשאלת

רה את הבכו, שהוא הגדול, עשולקח מ, שהוא האח הקט�, יעקבמפני שיה שנאת עשו ליעקב ההטע� של כל ש" הט"הט"הט"הט"
בכל זאת ו, והנה אהרו� היה גדול ממשה בשלוש שני�, "הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמי�: "שנאמרוהברכה 

שמשה היה וזאת משו� " ורא� ושמח בליבו"בשמחה כמו שאומר הפסוק וההנהגה על הגדולה ויתר לאחיו הקט� 
  .רי הוא ודאי גדול ממנו בתורה ובחכמהג� עשו לא צרי� להרהר על יעקב שה, �א� כ, גדול ממנו בחכמה ובנבואה
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