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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (א' במדבר יט" )ה אדומהפר ךויקחו אלי"

(י"רש")לעולםהיאנקראתעלשמך"
ל"מתרץעלפימהשאמרוחזו?תקראעלשמוהפרהתןלמשהבזהשינשגדולההיקרוהמהוכי"כלייקר"שואלה

מצוהנקראתכהאין"ש חול"שםגומרהעלםאי העגלחטאעלכפרהאדומההואלהפרהתפקידשלבמדר"זפי
עדששרףהעגלוטחןאותועלחטאהעגלעלידיזהמשההתחילבכפרהו"צואתבנהאתתבאהאםותקנח"בבחינת

משהאמר"שנתהפרהבתשתיםעגלהבת"האמרהלכהבשםאליעזר"שמעמשהשהקברשאכולפיהמדרשדק
ומהראהמשהעלככהלבקש(ד'שמותיח)"אליעזרושםהאחד"שנאמר"יהירצוןשיהאאליעזרזהמיוצאיחלצי"

לפישבמעשההעגלמסרמשה?כלדורודורבסתריתורההנאמריםשארמכלעלדיןזהשיצאמיוצאיחלציויותר
נאמספרך"נפשועלישראלשנאמראת ויזכורימיעולם"עלשמושנאמרישראלונקראו(לב'שמותלב)"מחני

.רצהמשהשתקראעלשמומתחילהועדסוףפרהענייןהבגם(יאישעיהסג)"משהעמו


 (ו' במדבר יט" )תולעתואזוב ושני  זעץ אר"

ארזהואהגבוהמכלעץה,עגלחטאהשנפלובאישכנגדשלשתאלפיםהללוהםמיניםהשושלשרבינובחיימסביר
.ויתכפרלוותולעתעצמוכאזובאתשהגבוהשנתגאהוחטאישפיללרמז,העציםנמוךמכלהואהאזובהו,האילנות



 (ח-ז' במדבר כ)" אל משה לאמר קח את המטה' וידבר ה"

שכיון"פניםיפות"מתרץה?מדועישצורךלקחתאתהמטה"ודברתםאלהסלע"אםהציווילמשההיה,לכאורה
הרם"בקריעתיםסוףה"הקבושאמרכמ,עלתישראלשהנסהואלפימ(ו'שמותיז")והכיתבצור"בושברפידיםכת

"אתמטךונטהידךעלהים אמונתישראלביוםההואכ, היהמתלבשהנסבדרךהטבעךשלפי אינםישראלםא,
"'עלנסותםאתה"כדכתיבלכךולפישברפידיםלאהיהאמונתםחזקהכ,מתלבשבדרךהטבעהרישהנסנסיםראוי

(ז'שמותיז) אבלעתהבהיותםבקדשלאהיהצריך,להכותאתהצורוצריךלהיותקצתבדרךהטבעהנסהוצרך,
ולפי,ידיבורלידשהואיותרשלאכדרךהטבעשהסלעיתןמימיוע,בדיבורבעלמאדיהיהאלאאתהסלעלהכות

ואםידברולאיהיוראויים,קחאתהמטהעמוישי'אמרלוה,:(ברכותלג)"הכלבידישמיםחוץמיראתשמים"ש
דיבורלידלעשותהנסע יכהאותובלבדי במטהכדרךשעשהברפידיםמשהאז זוהסיבהלשאלתמשהאליהם.

וכיוןשלאהשיבולו,אזידברלסלע'טחוןבהימאמיניםבבהםאםיאמרושש,?"המןהסלעהזהנוציאלכםמים"
.הסלעאתלכךהכהכלוםעלשאלתוהביןמשהשאינםמאמיניםו



 (ח' במדבר כ" )ונתן מימיו"
נובעיםממנוכמושיהיומידמיםרביםהיאלומרשהסלעיוציא"ונתןמימיו"שכוונתהכתובבאומרון"הרמבמבאר

מיםרבים"בסופושלדבראמרנש כבמדבר)"ויצאו (יא' נתינה, בויירהיאבמשמעותשלכי , ונתנההארץ"כמו
כיזרעהשלוםהגפןתתןפריהוהארץתתןאתיבולהוהשמיםיתנו"וכן,(ד'ויקראכו)"יבולהועץהשדהיתןפריו

.שהפועלנתןמשמשבלשוןשלריבוי,(יב'זכריהח)"טלם


 645 מס  עלון ד"בס

:לעילוינשמתיוסדהעלוןמ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

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

 ה"תנצב
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  (יג' במדבר כ" )'את ההמה מי מריבה אשר רבו בני ישראל "
"חנוכתהתורה"רביהעשילבמסביר.המחלוקתבישראלתהסלעלאהיאתאלמלאלאהכהמשהמובאבמדרשש

בגמראמובאו.לנוהלכהפסוקהנתהניתתמחלוקתבמימריבההיההתאםלאהישמובאשעלפימההואשהטעם
ביעמדר"אליעזרביהלכהכר"הבתקולואמרהיצאשרביאליעזרורבייהושעבנוגעלמחלוקתבין(בבאמציעא)

,כלומר,"המהמימריבה"הכתובכוונתווז."לנוהתורהבסינינהשכברנית...איןמשגיחיםבבתקול"יהושעואמר
מ כיון שרבו מריבהבני הלכהפסוקהנהכךלאניתבשלהכההסלעמשהו,ישראלבמי לנו יצאומכחמ. ריבהזו

בתקולמןהאףעלפישיצאשיהושעביאלעזרורביגבימחלוקתרל"'אשררבובניישראלעלה"מריבהאחרת
.בבתקולםאיןמשגיחירבייהושעשהשמיםאפילוהכיאמר



 (ד' במדבר כא" )ותקצר נפש העם בדרך"

במהקצרהששאל"בעליבריתאברהם"בספרורביאברהםאזולאילפידבריזקנו"פנידוד"אב"רבינוהחידמפרש
נפשהעם ו? היאאם שהתשובה נולדמטורחהדרךתגיד האיך תלונהמזה על ומיםה לחם עודו? הגיד, להםמי

מהכוונתהכתוב,עודו?בארהמןואתהועדייןהיהלהם"ואיןמיםכיאיןלחם"מדועאמרו,עודו?שימותובמדבר
היוש,משהואהרןומרים,רועיםשלשהעלידיהיומונהגיםומבארשבניישראל?"ובמשהלהים-דיברובאאשר"

כאשר.ענניכבודומים,מן,להולכידרכיםשלשהדבריםההכרחייםישראלועלידםהיהל,שלשתעלותכלישראל
הרועיםנודע שלשת על נגזרה שהגזירה שימותולישראל ו, ונסתכבר מרים האחתמתה התעלה לקה הם,הבאר,

חזרוהם,כבודהענני,יהתעלההשניהסתלקההואהרוןועוכיגובראותם.בזכותמשהואהרןהתעלהתרעמווחזרהה
כבודהסתלקוענניהוכאשר,באאלהארץלזמןהגיעהאלשעדייןההםהבינוזמ,ל"חזשבעהמסעותכמושאמרו

וטורח החזק החום מצד בדרך נפשם והקצרה ירידותהעליות התרעמו, הם זה על לא עלתרעה,אבל היתה ומת
עוסוי"אמרמהשנוזה.והנהריחרבויבש,המןדברשיגרוםלהיעדרות,הבנתםשגםזמןהסתלקותושלמשהקרב

.סתלקותאהרןעקבהכבודהסתלקוענניהש,"ותקצרנפשהעםבדרך",שחזרולאחוריהם,"ףסומהרההרדרךים
ומזה בא"נולד העם ובמשה-וידבר להים צירוףלומרכ, ידי על אם כי שפע להם שאין שניהםשחשבו שכשם,
משהאיןאםאיןשבושומזהח,השפעתנורלקבליצההתעלהו,אמצעיהואהשפעכןמשהרבינואתתןנול-שהא
ישלהםאתואםתאמרהרי.םיכרחיהששניהםוסברוהשוועבדלקונוש"להיםובמשה-בא"שנאמרמהוזה,שפע

הומןה באראת , קצהבלחםהקלוקל"לזהאמרו כ,"ונפשנו קל שהוא ללומר וקרוב הסרה .שיסתלקמשהלאחר
שלחכןל,ואינםצריכיםלאמצעי'החלקהםישראלאמתוןשלפיהכי,הזוהאמונהאתלהסירמלבםרצהוהקב״ה
והואסתלקהזהלאהנןלהראותלהםשלמרותשאהרוןמתהעזהו,שורפםהיהישהענן,הנחשיםהשרפיםלהםאת

."ואמרוחטאנו"הבינוזאתלכןאמרוישראלואכן,הנחשיםהשרפיםאתממית


 (ה' במדבר כא" )להים ובמשה-העם בא וידבר"

?אךמדועמדברהעםבמשה,הואשגזרעליהםלסבובאתהרשעיר'עודאפשרלהביןכיה'מהשהעםדיברכנגדה
תמוהתרעהקדושש"אורהחיים"מתרץה?ואיןמשהעושהדברמדעתו',שהנהגתםהיאעלפיההםודעיםלואיה
מסבירשלאהיתהכוונה.הקצרהדרךבםביאשי'הולאהפילתחינתולפני'םההסכיםעמשההיאעלכךשהואעל

'ידבמדבר)"מצרימהנתנהראשונשובה...'הולמה"מרגליםבענייןהאמרובדבריהםלפעולבאופןאקטיביכפיש
כןול,מדברלשוןהרעשהואקראנוזה,לאטובעשהמעשהשמתרעםעלחברואשרדבריהםהיוכאדםאלא,(ד-ג

.מדהנחשיםמדהכנגדאתהבהם'שלחה


 ( ז אבמדבר כ)" ויסר מעלינו את הנחש 'ההתפלל אל  ,ובך' הויאמרו חטאנו כי דברנו ב"
ולך'אמרוחטאנולההקדוששעצםזהשבניישראל"אלשיך"מבארה , באללמדשהםחטאנולשניכםולאאמרו

אזו,עבוראתהעלפשעוהתפלל,כלומר"'ההתפללאל"ולכןהוסיפוואמרו,'שלמשהאלהמהשוואהחזרובהם
עוברעלפשע,בשרודםשהוא,ומהאםמשה"ויאמר,שאקלוחומרייה"הקבכי."ויסרמעלינואתהנחש"בודאי

בעדם ומתפלל , שכן הנחשים"שהקבכל את מעליהם יסיר ה ה. מביא נוסף אלשיך"פירוש שבני" הקדושואומר
אומריםלמשהש הישראל שחטאנו בה"בזהשואמה דברנו "ובך' . לא בכבודךפובזה גענו גדולה,אדרבאאלא

."'התפללאלה"ולכן,בלבד'ההיהנגדחטאנושכלצאיו.ךלקונךאותוינווהשבאנולךבזהשומעלהה


 (כז' במדבר כא" )כן יאמרו המושלים על"
ה ספורנו"מבאר " במילה מושלים"שכוונתהכתוב " לאנשים היא באור ההמספרים בחלוםהםמשליםשאת ראו

כנעולסיחוןכייוה"בואוחשבון"אתםיושביערימואב,"חשבוןבואו",חזיוןכמושעשהבלעםכאמרווישאמשלו
.וימלוךעליכםבמלחמההואינצח


 

"בריתיצחק"ו"חנוכתבית"לספרים":ביתיצחק"ח"גמ(איטר,אשכנזי,ספרדי)י"מבחרתפיליןרש":ידיצחק"ח"גמ

היוסףבןחמו"לימודפיוטיםובקשותנוסחמרוקובהדרכתע:"מאירהשחר"חברתהבקשות
02:02-03:02ת"נוהגןפ"שבתאחים"ביתכנסתהיוסףבןחמו"בהדרכתע"דףיומי"שיעור:"ויזרעיצחק"מדרשת
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 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 552-6268625: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 יוסף בנימין בר חביבה, אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
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