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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' יטבמדבר ( "זאת חקת התורה"
גזירה היא מלפני ואי� גזירה היא מלפני ואי� גזירה היא מלפני ואי� גזירה היא מלפני ואי� , , , , לפיכ� כתב בה חקהלפיכ� כתב בה חקהלפיכ� כתב בה חקהלפיכ� כתב בה חקה, , , , השט� ואומות העול� מוני� את ישראל לומר מה המצוה הזאתהשט� ואומות העול� מוני� את ישראל לומר מה המצוה הזאתהשט� ואומות העול� מוני� את ישראל לומר מה המצוה הזאתהשט� ואומות העול� מוני� את ישראל לומר מה המצוה הזאתלפי שלפי שלפי שלפי ש""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ל� רשות להרהר אחריהל� רשות להרהר אחריהל� רשות להרהר אחריהל� רשות להרהר אחריה
ע בחרו השט� ואומות העול� להתגרות בישראל דווקא במצות פרה אדומה ולא בשאר הקרבנות ו מד����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 

חו� מנעשית נראה הטע� הוא משו� שהטהרה של הפרה האדומה ומתר� שכ? קרבנות הזב והיולדתהמטהרי� כגו� 
ואז נראה שקרב� הפרה האדומה , לבית המקדש שלא כמו שאר קרבנות הטהרה הנעשי� בתו� כתלי בית המקדש

)ז' ויקרא יז("  אשר ה� זני� אחריה�לשעיר�זבחיה�  יזבחו עוד את ולא: "כמו שכתוב, לשעירי� על פני השדה נזבח

את להעביר  שהטע� שקרב� הפרה האדומה נעשה בחו� הוא כדי ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומבאר , י לקטרג על ישראלוכל זאת כד
  .  כריח ניחוח בחו�פרה היאה טומאה ושריפתהרוח 

  

  )ט' במדבר יט(" למשמרתוהיתה לעדת בני ישראל "
 נית� למשמרת וטוע� שמה שאפר הפרה האדומה,  מוצא במצות פרה אדומה דברי� מקבילי� לחטא העגלרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

, שאי� ל� פקידה שאי� בה מפקידת העגלל "כמו שאמרו חזהעגל שמור למשמרת לכל הדורות מו שחטא כהוא  
הרי למדנו ש,  בו�כל העוסקיאת וכש� שהעגל טימא . )'שמות לב("  עליה� חטאת�ופקדתיוביו� פקדי " :שנאמר

תזר� " : בווכת, )תהלי� קו(" ר ויאכלו זבחי מתי�ויצמדו לבעל פעו" :בותאת העוסקי� בה מהכעבודה זרה מטמאה ש
נטהרו באפרו בני ישראל וכש� ש. כל העוסקי� בהאת מטמאה האדומה פרה הכ� , )'ישעיה ל(" כמו דוה צא תאמר לו

ולקחו לטמא : "נטהרו מאפר הפרה שנאמר כ�, )'שמות לב(" ויטח� עד אשר דק ויזר על פני המי�" :שנאמרשל העגל 
  .)יז' במדבר יט(" חטאת ונת� עליו מי� חיי� אל כלימעפר שרפת ה

  

  )יז' במדבר יט(" ונתן עליו מים חיים אל כלי ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת"
ולקחו: "שנאמר, והשפלות הענוהבחזרה בתשובה זוהי עיקר גדול שרמז  מבאר שהפסוק מ""""נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בא בא בא ב""""החידהחידהחידהחיד

זה יגרו� לו ו שעפר הוא ואל עפר ישובהטמא בעצמו שיסתכל דהיינו  ,טמא לקחת מעפרשיגידו ל, "לטמא מעפר
הוא  בורח תאמיתיה ושפלות החוטא את כי בראות, הרע  היצר"שריפת החטאת"וזהו , עצמו מאדאת שפיל לה

"עליו מי� חיי� ונת�". שולט עליוהשט� שהוא עניו אי�  מישוכתבו המקובלי� . בורח מהאש אד� הכמומהעבירה 
עוד יוסי& לחדש  ,וע� היותו שפל. ]בית קיבול לתורה [עצמו דרופתקא דאורייתאאת   שיעשה"אל כלי", הי התורהזו

ועתה ,  אותו�מלמדיאחרי� ש "ולקחו"נאמר כי בתחילה , עצמוב "ולקח אזוב", אחרית השפלות ולהתבונ� מראשית
עד , תורהיעסוק ב "וטבל במי�", מוחזק בענוה  ואז בהיותו.עצמואת שהוא ישפיל  ,"ולקח אזוב"הוא מעצמו 

  . "טהור איש"עשה שיי
  

  )יג' במדבר כ(" ויקדש בם' ה  אתישראל רבו בני המה מי מריבה אשר"
' לומר לנו שבאות� המי� עצמ� נגר� בסופו של דבר קידוש ה" ויקדש ב�: " שמשמעות הכתובהספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר 

המי� כאשר ראו ש "ומנחליאל במות: "שנאמר ותטבעיתופעות לא אות� המי� בישראל ו בני  שראארנו�בעני� נחל 
  . נמו� למקו� גבוה שזה הפו� לתכונה הטבעית של המי� ממקו� עולי�היו 

  

  

  280 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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  )ב' במדבר יט("  חקת התורהזאת"
 או "חוקת הטהרה"לא נקראת ו" חוקת התורה"כ" פרה אדומה"הקדוש מדוע מוגדרת מצות " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

 שא� יקיימו בא לרמוז לנו "חקת התורה"באומרו ומתר� שהכתוב ? "חוקת הפרה" או אפילו "חוקת הטומאה"
את כל עלה עליה� הכתוב כאלו קיימו י,  והגיו�לא טע�ל ינו מצוהדהי" חוקה"למרות שהיא , זוהמצוה ישראל את ה

והסכמת הנפש ' בההצדקת האמונה והגיו� מורה על לא טע� שהיא לקיו� מצוה בכי , "לאמר' אשר צוה ה" התורה
  . בדר� חקהאת המצוה הזו ' המסר � כמשו� . ת הבוראוכל מצואת לקיי� 

  

  )ב' יטבמדבר ( "תמימה אדומה פרה אליך ויקחו"
התכונה  הרי ,'תמימה'פני התכונה ל 'אדומה'את התכונה  הכתוב הקדי�דוע מ    קקקקמקוצמקוצמקוצמקוצ    מנדלמנדלמנדלמנדל    מנח�מנח�מנח�מנח�    רבירבירבירבי אלוש

 לליככל  ולפי ,הפרה של המהות היא 'תמימה'התכונה  ואילו ,הפרה מהותמ ואינו צבע משמעותה 'אדומה'
 חודר גוו�השלצערנו לפעמי� ומתר�  ?עבהצ אתלציי�  �כר חוא ,המהות את קוד�היה צרי� לכתוב  ,הדקדוק
  .מהותה להיות עצמואת  הופ�ואז הוא  ,למהות

  

  )יד 'יטבמדבר ( "אדם כי ימות באהל" 
 " כי הול� האד� אל בית עולמו" :נאמרשמה ו". אהל"אד� בעול� הזה נקרא הל  שביתו שפרנקפרנקפרנקפרנקצבי פסח צבי פסח צבי פסח צבי פסח הרב הרב הרב הרב מבאר 

, י�� ארעיה שהחיי� בעול� הזה דוללמעלינו כ�  מ."בית"עול� הבא נקרא של האד� ב שמקומו ותומשמע) 'יבקהלת (
   . "בית", קבעהעול� הבא שהוא משכ� החיי  לעומת ,"אוהל"
  

  )יד' כבמדבר ( "כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת... וישלח משה מלאכים מקדש"
מבאר ? מדוע צרי� לפרט משה את כל ההיסטוריה של ע� ישראל לפני שהוא מבקש מאדו� רשות מעבר בארצו

מוסרותיה� את נתקו , מרדו באדוניה�, שהיו ע� של עבדי�, בכל האזור שבני ישראלשהיה מפורס� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
משה לכ� הקדי� ?  לעבור דר� ארצ� לה�מדינה יניח ואיזה ע� וע� כזה ש� א, והולכי� לכבוש ארצות לא לה�

ביקש ממל� כ� ל, 'דר� הנהגה נסית ורצו� מכוו� מההכל היה רק , מצרי� לא היה דר� מרדאר� יציאת� מוביאר שכל 
  . ולעבור דר� ארצ לה� יניחאדו� ש

  

   )יז' במדבר כ("  נשתה מי בארולא"
כלומר , רבותאמל� אדו� שלא ישתו ישראל ממימי הבארות של אדו� זהו לשמה שמבטיח משה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

אלא . מי� �ות אלמלאבעצמ�  וטרחהאדומיי� שהרי , של אדו�בורות ישתו ממימי הזה ברור שבני ישראל לא 
והיינו אומרי� שאולי ממי� אלו ישתו בני ישראל בבחינת , המעי� מתגבר מעצמונתמלאו מכ� ש שותבארהאפילו מי 

לו� מלא ג� ממי� אלו לא נשתה ללא רשות ולאחר שנשל� תש, מבטיח משה, בכל אופ� ,"חסרזה נהנה וזה לא "
  . )יט' במדבר כ(" ונתתי מכר�וא� מימ� נשתה אני ומקני : "שנאמר

  

  )ה' במדבר כא( "לקים ובמשה-וידבר העם בא "
? כל כ� למהו ,תות טענותיה� לשניי� לפחת אולהפנ, מתמידומאז ") הע�"(כ� היתה דרכ� של קנטרני בני ישראל 

, ואמנ�. אלא לעמיתו, תיה�וונו בתלונוי� כי לא אליו כוולנלומר לכל אחד מ� ה יוכל , כדי שא� יצא עליה� הקצ&
למשה מכא� " ת&וש"מי יהא ו, � נסתלק לגנזי מרומי�וואהר, וומה יעש, עד עתה היו מתלונני� על משה ואהרו�

שי� את ועו, ווות עבד לקונשה� אינ� מהססי� להו, "לא אלמ� ישראל"י קנטרני� מקצועיי� הרי לגב, אלא? איל�ו
 בה� ווהיא� מצטדקי� המתחכמי� האלה לאחר שנשתלח, "הבמשולקי� )ע� באה רדבוי", למשה" ת&וש"ה "הקב

על ? ומה התלוננ ועל ,ה"אלא על הקב, לא עלי� היו תלונותינו, "ב�ו' הי דברנו בכ, וחטאנ"? הנחשי� השרפי�
  ) אזני� לתורה(                          .ע� כל גדולת� וצדקות�, על שגזר ג� עלי� למות במדבר, "�וב"
  

  )ח' במדבר כא( "עשה לך שרף ושים אותו על נס"
כשלקו . התפלל משה וכול� מתו, ופרעה ביקש שיסורו,  כשחטאו המצרי� ועלו בה� הצפרדעי�,"חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"תמה ה

? חלילה, הא� גרועי� בני ישראל מהמצרי� .התפלל משה וחזרו למקומ�, וכל החיות הגיחו מהיערות, מכת הערובב
וכל מה שנית� לעשות הוא למזער את , מדוע המשיכו להכיש. למה כא� לא מתו הנחשי� ולא חזרו למאורותיה�

וכאשר ! ה� דיברו: ידה כנגד מידהשהיה כא� עונש מ, ותשובתו? להביט לנחש הנחושת ולהירפא מההכשה, הנזק
הוא . להסיגו אחורנית, ואת הנחש הזה אי אפשר עוד להרוג! הוא משחרר נחש ארסי, אד� מדבר ומשתלח ברעהו

  .אלא למזער הנזקי�, עכשיו לא נותר. מגיח ומכיש, זוחל, מסתובב
  

  

        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""ומדרשת ומדרשת ומדרשת ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""שות שות שות שות חברת הבקחברת הבקחברת הבקחברת הבק
        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : :  לפרטי� לפרטי� לפרטי� לפרטי�טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    ה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

        ::::לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�
 ....נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל,   ,   ,   ,   אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,  ,  ,  ,  א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה""""חזקיהו שליטחזקיהו שליטחזקיהו שליטחזקיהו שליטג משה ג משה ג משה ג משה """"הרההרההרההרה


