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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("  אליך פרה אדמהויקחו... קת התורהחזאת "
אומר . הטהורי� מטמאה אתהיא , ומצד שני,  הטמאי�מטהרת את, מצד אחד, ל אמרו על הפרה האדומה שהיא"חז

רמז היא  שהפרה ,הטהורי� מטמאה אתעל זה שהפרה  תרוקתרוקתרוקתרוקססססרבי שלמה ארבי שלמה ארבי שלמה ארבי שלמה אבש�  """"נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד
של אפרה ומה ש. טמאנ יותהחומר נמש� אחרות לנו שכל מי שהורבא לה טמאי� פרהעוסקי� ב שכל הז ויותלחומר
כי , ונקי  ישאר טהורי אז� אותה ושוריותהחומראת מכניע אד� השות לנו הורבא ל היה מטהר את הטמאי�הפרה 
א� כדי שלא יבואו לחשוב בטעות . את המזג הטוב שלו תומטהר, כח השכליאת המזג הרע של ה ה מטמאיותהחומר
  . הטהורי�את   מטמאהפרההת בא הדי� שטהרת שמסגולה עצמי ושהיה איז הפרלאפרשיש 

  

   )ב' במדבר כ(" עדה היה מים לולא"
 כי ,כראוי את מרי� הנביאה שלא הספידועל כ� עונש שהמחסור הזה של מי� בא לבני ישראל כ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה

ותמת "רק  נאמר " בני ישראלויבכו אותה"כא� לא נאמר אילו  ו"ויבכו אות� בני ישראל"משה ואהר� נאמר על מות� 
 ולא הרגישו בהעדרה "כמת מלב"נשכחה היא  ו,תה לאלתרו או ש� קבר,במקו� שמתה, לומר כ" ותקבר ש�ש�
ה תהבאר היכל השני� הללו למפרע שנענשו בכ� שאבדו את מקורות המי� ובאופ� הזה למדו בני ישראל  �כל ,כלל

לומר ל� מה אדומה  פרה שתלפרשל מרי�  שנסמכה מיתתה )ק כח"מו(ל "ומוסי� על מה שאמרו חז.  מרי�ה שלבזכות
אדומה הרי בעצ� פרה פרשת נסמכה דווקא לא� מדוע . א� מיתת הצדיקי� מכפרתעל ע� ישראל מכפרי� הקרבנות 

את כש� שהפרה באה לקנח ש הוא יהעיקר� העניי� א? ) ט'במדבר יט( "חטאת"ה  לראוקשהכתוב  קרב� רק הנאינהיא 
  .  תולדותיהצואתאת  במיתתה מקנחת , א� כל חי,הצדקתמרי� צואת בנה כ� 

   

  )  יב' במדבר כ(" ...הקהל הזה  אתתביאוהאמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא  ען לאי"

�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���ומביא את , רס� בכתובואינו מפשהרי החטא , משה ואהר� במי מריבהשל החטא מנסה לברר מה היה  
שצוה ' שחטא� של משה ואהרו� היה בזה שהכו את הסלע ובכ� עברו על ציווי ה) יב#פסוקי� יאעל ה( יייי""""רשרשרשרשפירושו של 

היו ה מתקדש לעיני כל העדה ו"היה הקבאל הסלע שאלו דברו , "והכית�" ולא אמר "ודברת� אל הסלע"אות� 
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבא� . " אנו על אחת כמה וכמה,ה" מקיי� דברו של הקב, שאינו שומע ואינו מדבר,ומה סלע זה"אומרי� ��� על 

, שיכה בוכוונתו היתה  "קח את המטה"את משה ' המאחר שצוה וטוע� ש, דברי אגדה ה�פרוש זה למרות שאלו 
� ג� מה אמר וכ? המטה הזה בידולקחת את ה דוע בקש ממשבלבד מאל הסלע בדבור ה "של הקבואלו היה רצונו 

, להכות בו שהכוונה היתה כדי )טו 'שמות ז(" והמטה אשר נהפ� לנחש תקח ביד�: "במכות מצרי�ה למשה "הקב
ואי. קצר בדבר הנשמעלהכתוב דר� כי , רצונו לומר להכות במטהכאשר , "נטה את יד�: "הכתובולפעמי� יאמר 
אלא שנראה יותר הסברו . כי הכל שוה אצל הסלע, הכאהמאשר בבדבור יותר כאשר מדובר הנס גדול אפשר לומר ש

ובזה , )י' במדבר כ(" המ� הסלע הזה נוציא לכ� מי�: "ואמרואהר� היה ששל משה החטא ש שכתב רבינו חננאלרבינו חננאלרבינו חננאלרבינו חננאלשל 
לכ� בערב ' בתת ה" :כדר� שאמרו, "לכ� מי�' יוציא ה"שיאמרו יותר ראוי לקחו את הקרדיט אליה� בעוד שהיה 

 שאמר מהוזהו ,  הוציאו לה� מי� מהסלע, בחכמת�,משה ואהר�לחשוב שע� בכ� גרמו לו, ) ח'שמות טז(" בשר לאכול
  . ) נא'דברי� לב( "לא קדשת� אותיעל אשר "הכתוב 
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  )ו' במדבר יט(" תולעת ואזוב ושני זעץ ארולקח הכהן "
 �איש מישראל כנגד שלשת אלפי� הללו שלוקח הכה� בעת שריפת הפרה ה� מיני� ה תשלשש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימציי
שהגבוה שנתגאה וחטא ללמדנו , נמו� מכול�הוא האזוב הו, ארז הוא הגבוה מכל האילנותע% ה, עגלחטא ה בשנפלו
  .יתכפר לואז  וותולעתעצמו כאזוב את ישפיל 

  

   )יד' יטבמדבר ( "ימות באוהל אדם כי רה זאת התו"
""""�            :):):):)ברכות סגברכות סגברכות סגברכות סג((((    """"הההה דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית עצמו עלי דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית עצמו עלי דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית עצמו עלי דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית עצמו עלישאי�שאי�שאי�שאי

    אברה�אברה�אברה�אברה�רבי רבי רבי רבי מבאר ? "כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל" :של מה שנאמר בהמש� הפסוקפירוש ה המ, כ�א� 
תומכי #"תמכי� דאורייתא"האלו , העצמו באהלה של תוראת ממית מי של �כיומסאלו ה  שהכוונה היא למרדכי מגורמרדכי מגורמרדכי מגורמרדכי מגור

 בו וסומכי� �שתומכיאנשי�  הרבה רהטיכול לקל וחומר שהוא , כלי�הרבה מא טיכול לאחד אד� א� ו. התורה
   . ממדה רעהה מרובהב טוהשהרי מד, להוכל אשר נמצא מכבר באו באה כל, עליו

  

  )א' במדבר כ" ( מרים שםותמת"
ל דרשו "אמנ� חז? "ותמת ש�", בציו� מותה של מרי�" ש�"הקדוש מדוע הוסי� הכתוב  "אור החיי�"שואל ה

ותקבר "של " ש�"א� זה נלמד מתוספת המילה , ה את קבורתלא עכבובני ישראל ש" ש�"התוספת של המילה מ
שהרי , התמיתאת שהזכיר ומתר% שהכתוב חס על כבודה של מרי� בעת ? "ותמת ש�"א� מדוע נאמר ג� , "ש�

, "ש�"הכתוב ואמר דקדק כ� ל ?כיצד נאמר על מרי� שמתה, ).ברכות יח(" צדיקי� במיתת� קרויי� חיי�" :ל"חזאמרו 
כי הצדיקי� ", בי� הצדיקי�היא חיה וקיימת ,  במקו� אחר�א, הוא שמתה ולא נשארה ביניה�במדבר  "ש�", כלומר

וקובעה , כשהוא חפ% באחת מה� הוא מוציאה מהארגז,  למרגליות המונחי� בארגזהואדומי� לפני הקדוש ברו� 
   ".בתכשיט אחד מתכשיטיו

  

  )יח' כבמדבר ( " בחרב אצא לקראתךפןי לא תעבור ב"

 פ�לא תעבור בי : "מל� אדו� משיב, מתאר דו שיח בי� מל� אדו� לישראל בעניי� בקשת המעבר בארצו" ספורנו"ה
עוני� , מריבה קטנה יכולה לגרו� לתקרית דמי�ואנשי דמי� ה� אדו� של ע� ההמו� , כלומר, "בחרב אצא לקראת�

 נעבור במסלה בלבד אנחנו אבל ,א� נעבור בערי�יכול לקרות זה דבר , כלומר, )יט' כבר במד( " נעלהבמסלה: "ישראל
שיכול אי� אתנו שו� דבר , " אי� דבר ברגלירק", בחרב לקראתנולצאת  עמ�סבה שתעורר את שו� ה ש� היולא ת

לפי , כילעבור נוכל הרי ש, בארצ�ממא� להניחנו לעבור זו הסיבה שאתה מאחר ש, "אעבורה"לכ� , לחרחר ריב
  . כללסיבה הזו אי� לחוש ל, דברינו

  

  )יח' במדבר כ(" ויאמר אליו אדום"

פי כאו שמו של המל� " מל� אדו�"ב ולא כתבלבד ו" אדו�"מוזכר שבפסוקי� שלפנינו  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מעיר ה
ש� היו , מנטפרלדהיינו , "בית מועצת הע�"היה וההסבר הוא משו� שלאדו� , "מל� חשבו�"או " סיחו�"שכתוב ש

קט� נתתי� הנה ":  על הפסוק.)עבודה זרה י(ל "למדנו זאת ממה שדרשו חזו.  על פי דעת הע�מקבלי� את החלטות
 ובמקו� ,אינה עוברת בירושהבאדו� כלומר המלכות ,  מל� ב� מל�אדו�שאי� ל ) טו'ירמיה מט( "מאד�בזוי , בגויי�

אבל ". וימא� אדו�"או " ויאמר אדו� ":לכ� כתוב. עת הע�דההחלטות מתקבלות ב, ירושהעוברת בשאי� המלכות 
 "ולא נת� סיחו� ":בולכ� כת, ) לג'דברי� ב(" ונ� אותו ואת בנו: "בוכתשוכמו , רושה לבנוהמלכות עברה ביבסיחו� ש

   .) ל'דברי� ב( "ולא אבה סיחו�"או , ) כג'במדבר כא(
  

   )וכ 'כבמדבר (" הלבשתם את אלעזר בנוורן את בגדיו הת אאפשט הו"
יה הו, שלא בשעת העבודהג� כהונה הבגדי את ולאלעזר בנו ללבוש הכה� הותר לאהר� שלומדי� אנו מהכתוב 

. סדרלפי ה להלביש את אלעזר כדי עליוני�הבגדיו לפני  מעל אהר� את בגדיו התחתוני� טפשה ששמנס במעמד הזה 
כה� גדול עוד בחייו של ל� לעשות את אלעזר ירהיה צמדוע  ?דוע היה צרי� את כל זאת מל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהרישואל  א� 

הוא אביו של  וירתטמיד ע� פאביו הרי ל עוד בחיי אהר� ומכה� ככה� גדלה היה אלעזר שא� מתר%  ו ?אהר� אביו
 שאונ� יפ לע� וא, תוו במ�מא לאביהטהיו חייבי� לההכהני�  ואחיא ווהובאבל על מות אביו היה חייב באנינות ו

ואחיו ה� יכול אלעזר הכ ו,ומאה הותרה בציבורט, ומאטשכל הכהני� נ ,אפשר לומר שבמקרה הזה, אסור בהקרבה
היה , הרהטעבודת המשכ� להמש� בכל וכדי שתוכל , ה למנוע"זאת רצה הקבשאת אלא . להקריב בטומאההכהני� 

וכ�  ,מא לאביוטמאינו א שכה� גדול אינו אונ� וודי� ההו, אביואהר� כה� גדול עוד בחיי לת את אלעזר ו לעש�ירצ
  . הרהטבלהיעשות לה עבודת המשכ� להמשי� וכי
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