
 
 

 

 'טו שנה                       

 

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

 

 
  (ב-במדבר יט' א" )לאמר ה'אל משה ואל אהרן לאמר. זאת חקת התורה אשר צוה  ה'וידבר "

שאלה נוספת היא מדוע מצהיר הכתוב  "?לאמר"את המילה מדוע מזכיר הכתוב פעמיים הקדוש  "אלשיךשואל ה"
", כפי והיתה זאת לכם לחק או לחקת עולם"מר לוואחר כך זאת חקת התורה", ראוי היה לומר את הציווי מראש "

 . זולתו בתורהאחר ק וכאילו אין חנשמע , "זאת חקתבזה שמתחיל הכתוב באמירה "? כי שנאמר בציווים אחרים
רק י לא כהחקה הזאת של פרה אדומה היא מבלבלת את כל השומע יותר משאר חוקי התורה. ש ומתרץ על פי הידוע

מטמאה מצד אחד היא זה את זה, סותרים גם היא מיוחדת בכך שדיניה אלא בלי טעם, מצווה היא שהיא "חקה" דהיינו 
השטן ואומות העולם מונים " מצוה זו עלשדי כך שאמרו חז"ל עד כהטמאים. את מטהרת מצד שני היא את הטהורים ו

מר את איוקדים ישאם למשה קב"ה . על כן אמר המצוה זו אדם להרהר אחריהכן קרוב ל(. ו:)יומא סז "את ישראל
 הצווי. אחר ר והרההנוע את נוכל למלא  שהיא חוקה,ר מאהציווי ואחר כך י

כבר דעו "זאת", שאני בא לאמר לכם, מה . כלומר "זאת חוקת התורהישראל ", אמור להזכרת הציוויטרם  ,כןל
שאת , "זאת חקת התורהלכן נאמר "ווי. יהצאת . ואחר כך אמור אחריה ואל תהרהרו "חקת התורהא "שהיתחלה ההמ

 פרה אדומה". ויקחו אליך "ווי יצנאמר הלה. ואחר כך יתחב "אשר צוה ה' לאמרזה "
 

 (במדבר כ' יג" )המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה'"
תורה נתנה במדבר במעמד ואומר שלא נכנס לארץ ישראל, שה רבינו א מביא הסבר ששמע לשאלה מדוע מרבינו החיד"

לכל ישראל במעמד כלם, באופן  כל פרשה ופרשההוא היה מלמד ויום יום  ,תורהאת הקבל כל ישראל, ומשה רבינו 
כך וכך אמר משה "אין שום אדם מישראל יכול לומר לכן , ובקבלת התורה מפי משה רבינו םשויהיו כל ישראל ש

 .באזניהםוהם שמעו זאת היו נגד כל ישראל משה  ו, כי דבריתוא כחישיכולים להשכלם כיון , "רבינו
השבט והמשפחה אשר משה רבינו היה  וידור בעיר אחת מערי ישראל, אותו ,אך אם יכנס משה רבינו לארץ ישראל

בר הד, "כך קבלנו מפיו"ו "המצוה הזואת פירוש לנו  ךכ"ו" כך שמענו מפי משה רבינו"יאמרו  ,שרוי אצלם כל היום
במדבר כשכל ישראל שרויים נסתלק משה רבינו  ןני התורה בכמה אופנים, לכיכל ישראל לידי מחלוקות בעניאת  אייב

ויד כל ישראל  ,אמוראה של סברמו כהיא יהושע  של הסברמעמד , וש דבראין נביא רשאי לחד ומות אצלו, ואחרי
 . ןבהדות שהתורה נדרשת ימהעל פי י״ג לדרוש את התורה  םשוי

 

 (כח " )במדבר כא'להבה מקרית סיחון מחשבון כי אש יצאה"

 וכבש ,ער וארנון, עיירותהגם בשאר סיחון נלחם , לאחר שנכבשה חשבון" שדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
 ". קרית סיחון"עיר שנקראת המאותה  "ולהבה" "בוריםיחיל וג"כלומר  "אש יצאה מחשבוןש"אמר נאז אותם, ו

 ותאכל את מאבימלך אשאין תצא  ואם"שנאמר והוא כמו ה אותם, אש ושרפ הכלומר ממקומו יצא, "באכלה ער מוא"
 .כלומר מהם ובהם (כ 'ט שופטים" )אבימלך ותצא אש מבעלי שכם ומבית מלוא ותאכל את ,בית מלוא בעלי שכם ואת

 .ואות והרג אותו חו של משה שנצחולהודיעך כמה גדול כ ,גבורת סיחוןאת לו ימשהאליו וזה המשל ש
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 (ט )במדבר יט' "ואסף איש טהור"
" שלפי ההיגיון היינו אומרים שהשורף חזקונימתרץ ה"את האפר צריך להיות טהור?  אוסףהמדוע מדגיש הכתוב ש

גם טמא ויאת האפר כהן אחר לאסוף נביא שולמה  ,עצמו יאסוף את אפר הפרהבהוא , לפי שכבר נטמאאת הפרה, 
 את אפר הפרה.  לאסוףכדי שצריך לחזר אחר איש טהור לומר לך  "ואסף איש טהור"נאמר  ןלכ? הוא

 

  (במדבר כ' יד" )אל מלך אדום וישלח משה מלאכים"

בגלל ישראל, הוא נענש שף אל פי שא ,משהשל  ולהורות על מעלתא בשהכתוב רבי אברהם סבע ב"צרור המור" אומר 
 לא נמנע מלהשתדל בצרכיהם. הוא 

 

   (במדבר כ' יד)" אתה ידעת את כל התלאה"
( שהכוונה ח' שמות יח)" כל התלאהאת ""י בפרשת יתרו רש כמו שפירש "ת כל התלאהא"יש לפרש " פנים יפותלפי ה"
עמלק מארצו להילחם " היא לומר שכאשר בא אתה ידעת את כל התלאה"ן כאמה שנאמר כוונת ו מלחמת עמלק,היא ל

שאדום שלמרות ללכת דרך ארץ אדום, היה אפשר כי  ,לא היה צריך ללכת דרך המדבר הדרומיהוא  ,ישראל ברפידיםב
דרך לעמלק אחיהם  נותנהם  (טו 'שמות טו" )אז נבהלו אלופי אדום" אל כדכתיבהיו יראים להילחם עם ישרעצמם 

, "אתה ידעת את כל התלאה"שאמרו מה  הזוכן בחזרתם עברו דרך ארץ אדום, ו ,לעבור דרך ארצם להילחם עם ישראל
 . דרך ארצךהיה לנו עם עמלק כיון שעבר את אשר מקרוב,  ,ריאתה מכ

 

 כ' כו(במדבר ) "והפשט את אהרן את בגדיו"

והלבשתם את , "כהן הדיוטמלכהן גדול יותר מיוחדים בגדים ה" שהמשמעות של "בגדיו" לאותם ספורנומסביר ה"
 וכנסיבה בגדים שהיה לובשאותם  ,בגדי כהן הדיוטנשאר אהרן ב ךובכ ,בגדי כהן הדיוטבהיה לבוש תה עעד ש", אלעזר

 . להים לעבדיו-ין הראות מלאכי איוכענביום הכיפורים, נים לפני ולפ
  

 כא' ז(במדבר את הנחש" )ויסר מעלינו "

בעם  'וישלח ה" הקדוש מדוע מבקש העם ממשה שיסיר רק את הנחש, הלוא נאמר בפסוק הקודם "אור החייםשואל ה"
"? ומתרץ שהעם התכוון האדם בארס שיניהם אתהנחשים השרפים, ששורפים  את" " וביאר רש"י את הנחשים השרפים

מבקשים להסיר היו הם עקיצה ההורגת, ואם הא ושהשל הנחש היזק הקטן את היסיר אפילו שמשה יתפלל וה' לומר 
, אבל הם לא נחש שהוא שורף את הנפשכאילו הם מקפידים על ה, היה נשמע "נחש שרףאת ה", או "שרף"את ה

 הוזש, הנחשאת הנשיכה של אפילו ש, "את הנחשלכן אמרו ", מהנשיכה של הנחש ,כדרך העולם, אם ימות מקפידים
" ואומר שהעם אור החייםגם את זה הם מבקשים להסיר. ומוסיף ה", שדיברו במשההלשון הרע העונש המכוון כנגד 

הקפיד לבקש בלשון יחיד, "את הנחש", למרות שה' שלח "נחשים" רבים, כדי לומר למשה שיבקש להסירם ושלא 
 מהם.  אחד יכול להמית כמה וכמה ון שגם נחש כייישאר אפילו נחש אחד, 

 

 כא' יז(במדבר "אז ישיר ישראל את השירה הזאת... באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם" )

מזה ששירה זו לא נאמרה בתחילת המסע ו "אז ישיר משה ובני ישראלבפסוק "שלא נאמר זה מלומד  "כלי יקר"ה
 ,זו על משההשירה השבני ישראל אמרו  ,שנת הארבעים להיותם במדברבתחילת אלא  , ששאז התגלה הבאר,במדבר

שנאמר כן נזכר בה משה זו והבשירה לא נזכרה הסיבה שמרים  וז .ריםמיתת מ עםאחר שפסקה לשחזרה הבאר בזכותו 
 "כי שם חלקת מחקק ספון" אלא משה שנאמר "מחקק"ואין  במשענתם" באר חפרות שרים כרוה נדיבי עם במחקק"

את תחילה היה המן בזכות משה שקבל בכי  ,חזרה בזכות משההבאר שובא ט( מתענית בגמרא )ו כא( ')דברים לג
בזכות מרים היה  ,כל צרכיהםאת ק להם שהיה מספ ,והבאר .(מדרש) "לאוכלי המן י אםלא נתנה התורה כ"כי  ,התורה

אשר  ,כבודהענני  .להם מזוןות קשהיו מספ יח( ')שמות א " ותחיין את הילדים" נאמרש סדיםחמילות דת גישאחזה במ
נאמר  ןלכ ם.זרו שלשתובזכות התורה ח .י הקרבנותל ידהשראת השכינה עלבזכות אהרן שגרם היו  ,שם כבוד השכינה

ת זכובעכשיו חזרה  ,ובזכותם היתה הבאר מאז ומקדם מילות חסדים,דת גישאחזו במ "רוה נדיבי עם"כאשר  "באר"
 .ובזכות התורה ,בזכות משה ",מחקק"

  

 "אוי לך מואב אבדת עם כמוש" )במדבר כא' כט(
, אחר בו יותר מכל עם יםובטוחלכבודו, במות  יםבונהיו הם  ",כמושאל "ל יםעובדהוא  יםמואבמסביר שה רמב"ןה

והיה כי נראה " שכתובוהדבר מוזכר במקומות נוספים כגון מה  ה היו מתפללים אליו שיושיע אותם.צרשהיו בובעת 
ויצא כמוש בגולה כהניו ושריו ", ונאמר יב( ')ישעיה טז" כי נלאה מואב על הבמה ובא אל מקדשו להתפלל ולא יוכל

 ןלה(. ולכ 'ירמיה מח) "והשבתי למואב נאם ה' מעלה במה ומקטיר לאלהיו"ובהמשך נאמר ז(,  ')ירמיה מח "יחדו
", ובנתיו בשבית"בורחים ונסים מפני חרב, שהם כלומר , "םיטנתן בניו פל"כמוש שלעג, של דרך ב ,המושלים יםמרוא

 מחרב.  ",בניו פלטיםנתן ש"רש"י שפירש . ופירוש זה שונה ממה בניו ובנותיו יםקראנכי המאמינים בו 
 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו
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