
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ִיְצָחק֙ ע " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   (במדבר יט' ב)" לאמר 'חקת התורה אשר צוה ה זאת"

    לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך    בה'?בה'?בה'?בה'?    ישישישיש    טעםטעםטעםטעם    ומהומהומהומה    הזאתהזאתהזאתהזאת    המצוההמצוההמצוההמצוה    'מה'מה'מה'מה    לומרלומרלומרלומר    ישראלישראלישראלישראל    אתאתאתאת    מוניןמוניןמוניןמונין    העולםהעולםהעולםהעולם    ואומותואומותואומותואומות    שהשטןשהשטןשהשטןשהשטן    לפילפילפילפי, , , , התורההתורההתורההתורה    חקתחקתחקתחקת    "זאת"זאת"זאת"זאת
            אחריה" (רש"י)אחריה" (רש"י)אחריה" (רש"י)אחריה" (רש"י)    להרהרלהרהרלהרהרלהרהר    רשותרשותרשותרשות    לךלךלךלך    ואיןואיןואיןואין    מלפנימלפנימלפנימלפני    היאהיאהיאהיא    גזירהגזירהגזירהגזירה    'חקה''חקה''חקה''חקה'    בהבהבהבה    כתבכתבכתבכתב

אל משה ואל אהרן  'וידבר ה" הרי כבר נאמר בפסוק הקודם "לאמרנאמר בכתוב שנית "" מדוע כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרשואל ה"
שטעמה נעלם מעין  ,דווקאזו המונין את ישראל במצוה העולם אומות המדרש המובא ברש"י לפי מתרץ שו "?לאמר
 משלי( "בעיניו ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם" :אמרהלכן באה התורה ו "?מה העבודה הזאת לכם"ואומרים  ,כל חי

להשיב  ודהיינ "לאמר"שאתה צריך ללמדך  "לאמר 'האשר צוה י כוונת הכתוב: "הווז. ויטיל דופי בכל התורה )ה 'כו
נאמר . וזו הסיבה שהמלך ואין לנו רשות להרהר אחריהמאת ק וחכלומר  "חקת התורהו היא "זמצוה ששואל למין ה

שצריך  ישראלנוסח זה הוא תשובה למינים המונים את הלפי ש "זאת חקת הפרה"ולא נאמר  "זאת חקת התורה"
ה מ. אמנם הסבר זה לא מתאים להמלך כי מאתו תצא תורההיא דבר המלך כי התורה מאת ק וחשזהו לומר להם 

שמשמעותו  )ו 'דדברים (" כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה" כתוב:ש
היא שהדבר תלוי תשובה ה ,קיםומונין על החהעמים כאן משמע שאילו וחוכמה של החוקים שהעמים מתפעלים מה

, ומונים הם על חוקים טעמםאת להשיג יכול  האנושיחוקים שהשכל באיזה חוקים מדובר, העמים מתפעלים מ
נסתר מכל אדם שהרי של המצוה טעמה ש .פרהכמו מצות הליחידי הדור רק שטעמם נסתר מכלל ההמון ונגלה הוא 

לפיכך  כג) '(קהלת ז "והיא רחוקה ממני"עליה  שאמרהפרה הטעם של מצות חוץ מהחוכמה כל את השיג המלך שלמה 
את כל "נאמר החוקים כמו ש כלכלכלכלאך כאשר הם שומעים את מונין עליה הם ק הפרה לבד וחאת שומעים עמים הכאשר 

יש בו סוד ויתלו שק הנעלם וחהזי המה יעידו יגידו גם על קים שיש בהם טעם נגלה אוש בהם חוי "קים האלהוהח
  . סרון בקוצר דעת המשיגיהח

  

  (במדבר כ' א)שם"  ותקבר מרים שם ותמת"
כלומר קברו אותה מיד במקום  האות שלא עכבומכך ז"ל דרשו ח "?שם" מדוע מדגיש הכתוב "אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםשואל ה"

ותמת מהכתוב " (מו"ק כח)" אך מדוע נאמר "ותמת שם"? אמנם דרשו חז"ל ותקבר שםאת מהכתוב "ז ו, ודרששמתה
" אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים" מוסיף ה"שבעים פנים לתורהאך כיון שאמרו חז"ל " .לגזירה שוה, לומר שגם היא מתה בנשיקה "שם

חז"ל  הצדקת, שהרי אמרו ה שללכבודהכתוב חש של מרים ה תמיתהכתוב את הזכיר הסבר משלו ואומר שהיות ש
א מתה ולא נשארה יה "שם"רק כאומר ש, "שם"לומר הכתוב דקדק כן ל (ברכות יח) "צדיקים במיתתם קרויים חייםש"

למרגליות  הואבין הצדיקים, כי הצדיקים דומים לפני הקדוש ברוך דהיינו במקום אחר שהיא נמצאת ביניהם, אלא 
  .קובעה בתכשיט אחד מתכשיטיוכשהוא חפץ באחת מהם הוא מוציאה מהארגז, וובארגז,  ותהמונח

  

  (במדבר כ' ח)" אל הסלע לעיניהם ודברתם"
". והוא בארה של מריםגם מה שנקרא "הצור שבחורב, והוא אותו הסלע הזה הוא שלדעת חז"ל  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

ויבואו וישובו "כתוב על פי ה "משפטעין נקרא ". "באר"ו "סלע", "צור", "עין משפט"שמות,  הבארבענקרא בתורה 
הנני עומד לפניך שם על " :שנאמר "צורנקרא "ם שבו נדון משה. ושמ ךונקרא כ )'(בראשית יד "אל עין משפט היא קדש

 "סלע"נקרא השכינה  השם, וכאן בקדש שלא נגלת העל שם השכינה שנגלתכך , ונקרא )'(שמות יז "בחורב הצור
ונקרא כך משום  )'(במדבר כא "ה' למשה אמרהיא הבאר אשר " :שנאמר "בארנקרא ". "ודברתם אל הסלע"שנאמר 

  .משה ו שלחזר עתה בזכותומיתת מרים לאחר סתלק שהבאר ה
  
  

  404מס  עלון  בס"ד

        לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :לעילוי נשמת :    יוסדיוסדיוסדיוסדהעלון מהעלון מהעלון מהעלון מ
  חביבה חיה בנימין בת גורג'יה ז"ל           ז"ל צחק בנימין בר שוריןי        ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

    נלב"ע יא' ניסן תשס"ז          נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג           נלב"ע יג' אדר ב' תשס"ה

  התנצב"

  

    חיפה  ת"א  י"ם  שבתזמני ה

    18:22  19:31  19:14  כניסה 

    20:35  20:33  20:31  יציאה

    21:05  21:04  21:07  ר"ת

  

 "חקתרשת "פ
  "ויפתח הגלעדי" :הפטרה

 ה"עתש תמוז 'י

  Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:    ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתע"י  אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:ינר ה' נשמת אדם העלון מוקדש לע
 תנצב"ה תשע"ד נלב"ע כה אבישראל בן נחמה 



 

  (במדבר כ' יב) "יען לא האמנתם ביאל משה ואל אהרן ויאמר ה' "
 ,רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"אומר  ,הלא ?בר אליוישהכה את הסלע ולא דכך נענש משה על מדוע  ,לכאורה קשה

בעצמו כל מה שעשה אברהם אבינו שבמדרש שהרי נאמר לא רק לדבר אליו. הסלע ו היה מוכרח להכות אתמשה 
 ,על ידי שליחאברהם תארחו אצלו שילם לו הקב"ה לבניו גם כן על ידי עצמו. ומה שנתן להם ההמלאכים שעבור 

זאת שילם לו הקב"ה לבניו גם כן על ידי שליח. לכן , על ד) יח' (בראשית" יקח נא מעט מים"אמר נש ,דהיינו נתינת המים
מקומות שהשכינה נאמר במספר הקב"ה בעצמו. והנה זאת אמר הקב"ה למשה שימצא להם מים ולא הזמין להם 

 הלא אם היה מדבר אל ?נענש על שלא דיבר אל הסלעמשה  מדוע ,היתה מדברת מתוך גרונו של משה. אם כן קשה
. של משה מדברת מתוך גרונוהיא שהשכינה שהרי  ,ה נתינת המים על ידי הקב"ה בעצמו ולא על ידי שליחתהיהסלע 

אך אמרו חז"ל  .ולא לדבר אליו סלעאת המוכרח להכות חשב זאת בליבו ולכן הבין שהוא משה ומתרץ, שאכן 
. "להם שמעו נא המורים"בא אז לכלל כעס על ישראל עד שאמר ", משה לל כעס בא לכלל טעותמשבא לכבמדרש "

 ,היה יכול לדבר אל הסלעיוצא שמשה לפי זה  ,. אם כן"כל הכועס השכינה מסתלקת ממנוידוע מה שאמרו חז"ל "ו
ז"ל חכוונת  יהוגרונו. וזהשכינה מדברת מתוך אין כי עכשיו  ,היה על ידי הקב"ה בעצמו אלא על ידי שליחיולא 

בא לכלל כעס היה משה אם לא היה כי  ,ונענש על שהכה לסלע "בא לכלל טעות"משום הכי  "משבא לכלל כעס"ש
  אל הסלע.  מה שלא דיברצודק ב

  

  יג)במדבר כ' (" ויקדש בםאת ה'  בני ישראל אשר רבו מריבה מי "המה
שמתו משה ואהרן על ידם, כשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא מתירא ומתקדש על הבריות, שנאמר שמתו משה ואהרן על ידם, כשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא מתירא ומתקדש על הבריות, שנאמר שמתו משה ואהרן על ידם, כשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא מתירא ומתקדש על הבריות, שנאמר שמתו משה ואהרן על ידם, כשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא מתירא ומתקדש על הבריות, שנאמר - - - - "ויקדש בם"ויקדש בם"ויקדש בם"ויקדש בם

            ))))רש"ירש"ירש"ירש"י" (" (" (" ((תהלים סח לו)(תהלים סח לו)(תהלים סח לו)(תהלים סח לו)    ''''ים ממקדשיךים ממקדשיךים ממקדשיךים ממקדשיךקקקקלללל- - - - נורא אנורא אנורא אנורא א''''(ויקרא י ג), וכן הוא אומר (ויקרא י ג), וכן הוא אומר (ויקרא י ג), וכן הוא אומר (ויקרא י ג), וכן הוא אומר ' ' ' ' בקרובי אקדשבקרובי אקדשבקרובי אקדשבקרובי אקדש''''
הללו מתו  ו של רש"י, למרות שכך מפרש גם האבן עזרא, שקידוש ה' היה בזה שבגלל המיםשופירחולק על  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן

ן בזה קידוש ה' בזה שימותו לאחר זמן, אלא עדיין לא מתו משה ואהרן, ואימשה ואהרון. וטוען שאין לומר כך שהרי 
 ח) 'ב ומואל (שגדולת ה' מתפרסמת כאשר העונש מתקיים מיד לאחר החטא כמו במותם של נדב ואביהו ובפרץ עוזא 

לומר קידוש ה' התקיים על ידי , כ"ויקדש בם בני ישראל את ה'אשר רבו "מר וכתוב אשהעוד מה . ובזה מתקדש שמו
"ויכבד על  כתוב:ראוי היה לולפי פירושו רש"י  ג) י' (ויקרא" בקרובי אקדש"מלשון המריבים, שהם בני ישראל, 

, ואילו לעיני זקני ישראל בלבדנה היתה ראשובפעם ההצור שהוצאת המים מן  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןלאור זאת מבאר פניהם". 
, לכן אמר  י)במדבר כ' ( "ויקהילו משה ואהרן את הקהליה, נעשה הדבר לעיני כל ישראל שנאמר: "יבפעם השנ כעת,

מי מריבה אשר רבו בני ישראל "אותם שהם שנגזרה בהם הגזרה על משה ועל אהרן  "מי מריבהעל מים אלו "הכתוב 
יביהם ווקבצתי אתם מארצות א" :ן שכתובינילם, כעולעיני כ" כלומר קידוש ה' היה בזה שהנס היה ויקדש בם' את ה

  .(יחזקאל לט כז) "ונקדשתי בם לעיני הגוים רבים
  

  ז)במדבר כא' (אל ה"  התפלל כי דיברנו בה' ובך"
        ))))::::(קידושין לב(קידושין לב(קידושין לב(קידושין לב    """"כבודו מחולכבודו מחולכבודו מחולכבודו מחול    - - - - אין כבודו מחול, ותלמיד חכם שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ותלמיד חכם שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ותלמיד חכם שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ותלמיד חכם שמחל על כבודו     - - - - נשיא שמחל על כבודו נשיא שמחל על כבודו נשיא שמחל על כבודו נשיא שמחל על כבודו """"

הכל יבינו ומעלתו,  תלא נגרעשהוא מוחל דבוק לנפש, ובזה שא קנין עצמי ימעלת החכם ה" שמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמבאר ה"
מנשאים אותו, ואם העם שמהסכמת  יתנקנהנשיא  , מעלתאינה כך נשיאמעלת חסרונם. אבל את מעלתו ואת גודל 

כי יחשב מעלתו כאחד הנקלים. לכן במחלוקת קרח לא היה ביד משה למחול על כבודו, על הכבוד הזה תהוא ימחול 
, ואם כן אין תהסכמיהיא מעלתם כלומר  (במדבר טז' ג) החטא היה שאמרו "כל העדה כולם קדושים... ומדוע תתנשאו"

משה את השוו עבד לקונו, ושתפו עם ישראל בידו למחול, ולכך לא התפלל עליהם. אבל כאן, אדרבא, החטא היה ש
את  הגדלנוובזה כי דברנו בה' ובך" " מה שאמרו: למחול וזההוא מעלתו, ויכול את הגדילו , הם ואם כן עם ה'

  .אל ה'"למחול, "התפלל יכול אתה מעלתך, ואם כן 
  

  (במדבר כא' ח)" לך שרף עשה"ויאמר ה' למשה 
כדי  ,פהישרעל מורה שהיה מחומר יש" שהקב"ה מצוה את משה לעשות את הנחש "שרף" כלומר ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

. ואילו משה עושה את הנחש יחזרו בתשובהכך ו פורענותםאת ונם ועודבר שמזכיר את  הבהבל פ הפישיכוונו על שר
את נחש  לעשותה' החליט  ונתוכאת הבין משה אחר שכי ל (במדבר כא' ט)" נחשת נחשמנחושת שנאמר: "ויעש משה 

מעשה הנחש תבניתו שעשו מצד שמו ו, מצד החומרמצד מראה גם נם ועואת זהב כדי שיזכיר להם מנחשת ולא מ
  . בהבל פיהם בדברם נגד ה' ונגד פעלו ונגד עבדו

  

  יח)  'כאבמדבר (וממדבר מתנה" "
רבב של גזל, כפי  לו כמדבר, דהיינו כסף כשר ללאצשאין לקבל מתנה אלא ממי שהכסף א יןיןיןין''''רבי ישראל מרוזרבי ישראל מרוזרבי ישראל מרוזרבי ישראל מרוז רמוא

  ל על יואב שנקבר בביתו במדבר, מה מדבר מנוקה מגזל ועריות אף ביתו של יואב נקי מגזל ועריות. "שדרשו חז
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 אליהו בן אסתר.   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,     רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:ל


