
 
 

 

 'די שנה                       
 

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

 

 
 "זאת חוקת התורה" (במדבר יט' ב)

"לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה: לכך כתיב בה חוקה, "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה: לכך כתיב בה חוקה, "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה: לכך כתיב בה חוקה, "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה: לכך כתיב בה חוקה, 
    לומר גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י)לומר גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י)לומר גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י)לומר גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י)

על פירוש רש"י ואומר שמצד אחד כאן טוען רש"י שלא ידוע מה  ב"נועם אלימלך"ב"נועם אלימלך"ב"נועם אלימלך"ב"נועם אלימלך"    מקשהרבי אלימלך מליזנסק רבי אלימלך מליזנסק רבי אלימלך מליזנסק רבי אלימלך מליזנסק 
הטעם של מצות "פרה אדומה" ומצד שני בהמשך כותב רש"י בשם רבי משה הדרשן: "פרה אדמה, משל לבן 

כלומר מצות  .שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבא אמו ותקנח הצואה כך תבא פרה ותכפר על העגל"
 לחטא העגל. אם ידוע טעם המצוה, מדוע היא נקראת "חוקה"? ומתרץ, שבאדם יש"פרה אדומה" היא תיקון 

גידים, כנגד רמ"ח מצות "עשה" ושס"ה מצות "לא תעשה". יוצא שבכל ) 365(אברים, ושס"ה ) 248(רמ"ח 
ו אבר או גיד תלויה מצוה אחת. כמו שכתוב אצל יעקב "ותקע כף ירך יעקב" ומיד אחר כך נאמר "על כן לא יאכל

בני ישראל את גיד הנשה" (בראשית לב' כו, לג), מיד לאחר המעשה ביעקב תיכף קבלו עליהם ישראל את 
המצוה התלויה בגיד ההוא. והאומות מקטרגות תמיד על ישראל לראות אם הם שלמים במצותיהם. ובמצוה הזו 

של ישראל ואינם מוצאים מצוה זו של פרה אדומה הם אינם יודעים מה ענינה, כי הם מונים את האברים והגידים 
במנין אברים אלו לכן הם שואלים מה טעם יש בה? והתירוץ לשאלתם הוא על פי הנאמר בגמרא "אמרו לא היו 
ישראל ראויים לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה לרבים" (ע"ז ד:), כלומר מצות "פרה אדומה" באה 

א כל עיקר הטעם של "פרה אדומה" הוא בשביל חטא העגל, להראות שהתשובה מועילה גם לחטא הרבים, יוצ
והחטא עצמו לא היה אלא להורות תשובה שהיא בעצמה "חוקה" לכן כתוב במצוה זו "חוקה", אף על פי 

 שיש בה טעם כדברי רבי משה הדרשן.
 

 "או בעצם אדם או בקבר" (במדבר יט' טז) 
כל טמאות שבעולם עד שעשו אותה אבי אבות הטומאה כדי " שחז"ל החמירו בטומאת אדם יותר מחזקוניחזקוניחזקוניחזקונימבאר ה"

שלא יהיו בני אדם מצויים אצל מתיהם מתוך חבתם ויצטערו יותר מדי, או כדי שלא יהיו דורשים אל המתים ובעלי 
אוב, ואפשר גם שמפני כבוד הבריות החמירו חז"ל על טומאתם כדי שלא יעשו מעורם נאדות ושטיחים, ומעצמותיהם 

ם להשתמש בהם וזהו גנאי לבריות וכך אמרו חז"ל "אמר עולא דבר תורה עור אדם טהור, ומה טעם אמרו יעשו כלי
 טמא? גזירה שמא יעשה אדם עורות אביו ואמו שטיחים" (חולין קכב.) ולפי חבתם טומאתם. 

 

 "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל" (במדבר כ' יד) 
שישראל לא שלחו אל מלך אדום את המלאכים מעצמם אלא משה רבינו שלח מלאכים בשמם,  משמעות הכתוב היא

" שמצאנו שבמלחמת מדין נאמר "וימסרו מאלפי ישראל" ואמרו חז"ל שכיון ששמעו בני ישראל פנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמתרץ ה"
מיתתו של משה. שמיתתו של משה תלויה במלחמה זו, לא רצו בני ישראל לצאת למלחמה, כדי שלא להקדים בכך את 

גם כאן, אם היו בני ישראל הולכים דרך ארץ אדום, היה הדבר מזרז את ביאתם לארץ ישראל, כי ארץ אדום היה סמוך 
ממש לארץ ישראל, וכיון שכבר נגזר על משה ואהרן, "לכן לא תביאו", בהכרח הגעה מוקדמת זו היתה ממהרת את 

 שפירש רש"י לגבי מלחמת מדין.  מיתת משה ואהרן. אבל משה עצמו לא חשש לזה כמו
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 "קח את המטה והקהל את העדה ודברתם אל הסלע" (במדבר כ' ח) 

הם סבע ב"צרור המור" שחטאו של משה היה באומרו "נוציא לכם מים". ומסביר שלמשה חרה מאוד מסביר רבי אבר
שאלת המים של ישראל מהקב"ה כיון שמשה חשב שאין ישראל צריכים מים. כי המן היה לחם אבירים דק מאד שאינו 

ים כמו שאומר הכתוב "הנני מצמיא. חוץ מזה עם המן ירד טל מלמעלה וטל מלמטה. עד שכמעט היה בו גם לחם וגם מ
ממטיר לכם לחם מן השמים". אמר "הנני ממטיר" ולא אמר "הנני נותן". ועוד חרה למשה מה שאמרו ישראל "ולו 
גוענו... למה העליתנו" לכן אמר להם משה "שמעו נא המורים", סרבנים וטרחנים, "המן הסלע הזה נוציא לכם מים", 

עושה נסים, ראוי שיעשה אותם בשביל כבוד הצדיקים. כמו דניאל חנניה וכן רבי וכי זה יעזור לרשע? הלוא כאשר ה' 
צדוק וחבריו. אבל בשביל הרשעים אין ראוי שיעשה ה' נסים. לכן אמר להם "המן הסלע הזה נוציא לכם מים". אחר 

אם הם רשעים שאתם רשעים ומורים וממרים. אהרן חטא בזה ששתק. כי היה על אהרן לומר למשה "מה זה משנה לך 
או צדיקים? עשה מה שצוה אותך ה' והוצא להם מים". אמירה זו חשובה כיון שכאשר שמעו ישראל את דברי משה 

 יכלו לחשוב שאולי אין יכולת לה' להוציא להם מים. 
 

 "אם נתן תתן" (במדבר כא' ב)
לשונו לדבר בלשון, כנען כדי שיהיו לשונו לדבר בלשון, כנען כדי שיהיו לשונו לדבר בלשון, כנען כדי שיהיו לשונו לדבר בלשון, כנען כדי שיהיו "יושב הנגב, זה עמלק שנאמר 'עמלק יושב בארץ הנגב' (במדבר יג') ושנה את "יושב הנגב, זה עמלק שנאמר 'עמלק יושב בארץ הנגב' (במדבר יג') ושנה את "יושב הנגב, זה עמלק שנאמר 'עמלק יושב בארץ הנגב' (במדבר יג') ושנה את "יושב הנגב, זה עמלק שנאמר 'עמלק יושב בארץ הנגב' (במדבר יג') ושנה את 

ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים, ולשונם לשון ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים, ולשונם לשון ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים, ולשונם לשון ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים, ולשונם לשון 
    כנען, אמרו נתפלל סתם שנאמר 'אם נתון תתן את העם הזה בידי'" (רש"י)כנען, אמרו נתפלל סתם שנאמר 'אם נתון תתן את העם הזה בידי'" (רש"י)כנען, אמרו נתפלל סתם שנאמר 'אם נתון תתן את העם הזה בידי'" (רש"י)כנען, אמרו נתפלל סתם שנאמר 'אם נתון תתן את העם הזה בידי'" (רש"י)

או עמלקי לכן התפללו באופן כללי ואמרו "העם לפי רש"י ישראל לא ידעו להחליט אם העם שנלחם מולם הוא כנעני 
" הקדוש מסביר לפי זה מדוע הכפילות "נתן תתן" ואומר שכיון שישראל לא ידעו איזה עם הוא, אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםהזה". ה"

לכן אמרו "אם נתון", כלומר אם העם הזה הוא הוא בכלל שבע האומות הנתונות בידנו לפי הבטחת ה', מה טוב. ואם 
 בכלל ההבטחה אז "תתן", כעת.  אין העם ההוא

 

 "אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה" (במדבר כא' יז) 
"שלש פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הן משה אהרן ומרים, ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הם באר וענן "שלש פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הן משה אהרן ומרים, ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הם באר וענן "שלש פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הן משה אהרן ומרים, ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הם באר וענן "שלש פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הן משה אהרן ומרים, ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הם באר וענן 

תלקה הבאר, וחזרה בזכות שניהם. מת אהרן תלקה הבאר, וחזרה בזכות שניהם. מת אהרן תלקה הבאר, וחזרה בזכות שניהם. מת אהרן תלקה הבאר, וחזרה בזכות שניהם. מת אהרן ומן. באר בזכות מרים, ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה מרים נסומן. באר בזכות מרים, ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה מרים נסומן. באר בזכות מרים, ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה מרים נסומן. באר בזכות מרים, ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה מרים נס
    נסתלקו ענני כבוד וחזרו שניהם בזכות משה" (תענית ט.)נסתלקו ענני כבוד וחזרו שניהם בזכות משה" (תענית ט.)נסתלקו ענני כבוד וחזרו שניהם בזכות משה" (תענית ט.)נסתלקו ענני כבוד וחזרו שניהם בזכות משה" (תענית ט.)

מסביר ששירת הבאר מרמזת על דברים אלו של חז"ל": "עלי באר ענו לה" זה כנגד מרים, "לה" בלשון  רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"א
חזרה הבאר בזכות שניהם משה  נקבה המרמז על מרים, שהבאר בזכותה. "באר חפרוה שרים" אחר שנפטרה מרים

ואהרן, וזהו שנאמר "חפרוה שרים". ואחר מות אהרן "במחוקק במשענותם", מחוקק זהו משה שהיה "משענותם של 
 ישראל", שבזכותו בלבד היה לישראל הבאר. 

 

 "אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה" (במדבר כא' יז) 
מדוע שירת הים נאמרה בשפה ברורה ומבינים כל תיבה ותיבה שבה,  שת לוי"שת לוי"שת לוי"שת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדורבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדורבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדורבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדומקשה 

ואילו שירת הבאר נאמרה ברמז ובשפה שאין אנו מבינים אותה? ומתרץ ששירת הים נאמרה על ידי משה ועם ישראל, 
את  ואמרו חז"ל שמשה ראה באספקלריא המאירה (יבמות מט:) ולכן אמר את נבואתו בלא רמז וקלה להבנה, אבל

 שירת הבאר אמרו ישראל בלבד, ללא משה, ולכן השירה הזאת נמרה ברמז ואין מבינים בה כל תיבה ותיבה.
 

 "על כן יאמרו המושלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון" (במדבר כא' כז)
בני אדם " שאחר שכבש סיחון את חשבון ממלך מואב, "יאמרו המושלים", אלו דעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"

הרגילים למשול משלים, "בואו חשבון", באו לגור בחשבון, כי עתה "תבנה ותכונן" מאחר שהיא עכשיו עיר של סיחון, 
 כי כאשר היא היתה עיר של מלך מואב, הוא לא היה מלך חזק, אבל לאחר שסיחון כבש אותה אפשר לגור בה. 

 

 "אל תירא אותו" (במדבר כא' לד)
שמא תעמוד לו זכותו של אברהם שנאמר 'ויבא הפליט' (בראשית יד') הוא עוג שפלט מן שמא תעמוד לו זכותו של אברהם שנאמר 'ויבא הפליט' (בראשית יד') הוא עוג שפלט מן שמא תעמוד לו זכותו של אברהם שנאמר 'ויבא הפליט' (בראשית יד') הוא עוג שפלט מן שמא תעמוד לו זכותו של אברהם שנאמר 'ויבא הפליט' (בראשית יד') הוא עוג שפלט מן "שהיה משה ירא להלחם "שהיה משה ירא להלחם "שהיה משה ירא להלחם "שהיה משה ירא להלחם 
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כל אשר הוא שחז"ל התעוררו מדעתם שלא יתכן שמשה רבינו ייר ויפחד מבשר ודם, הלוא ה' עמו ב הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר 

הולך, ואם כך הוא המצב אז "כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו", והוא בעצמו מזהיר את ישראל "אל תיראו 
ואל תערצו מפניהם" (דברים לא' ו), לכן הם הגיעו למסקנה שמשה לא פחד מעוג, האדם הענק, אלא הוא פחד מפני 

 הזכות שידע שיש לעוג.
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