
 פרשת חקת

 לפרשת חקת הקדמה

תחילה בהכנות לדרך  -הפרשות הראשונות בחומש במדבר עסקו בדרך מהר סיני לארץ ישראל 

 .ובמשברים שהתרחשו במהלכהואחר כך בדרך עצמה ובסיבוכים 

שנים במדבר וחרץ  שלושים ושמונההעם שיאם של המשברים היה בחטא המרגלים, שעיכב את 

 .כנס לארץ ישראלימצרים למות במדבר ולא להיוצאי דור את גורל 

האומה  הבראתתשובה, היטהרות והליכה במדבר היוו תקופה של  של ושנים אל שלושים ושמונה

כנס יממשבר נורא זה. דור יוצאי מצרים הלך והתמעט ותחתיו קם דור הבנים, שעתיד היה לה

 לארץ ישראל. 

אין מסופר בתורה מה שהתרחשו בסמיכות לחטא המרגלים, מלבד פרשת קרח ותוצאותיה, 

 באותן שנים ארוכות. במחנה ישראל התרחש 

ר "יז(: -)ב, טז בפרשת דבריםרמז למתרחש באותן שנים שומעים אנו בדברי משה רבנו  ֶׁ ַוְיִהי ַכֲאש 

ם עָּ ב הָּ רֶׁ מוּת ִמּקֶׁ ה לָּ מָּ ְלחָּ י ַהּמִ ֵׁ ל ַאְנש  ּמּו ּכָּ ַלי לֵׁ . ּתַ ר ה' אֵׁ כל "...שם:  רש"יאומר עליהם  ,"אֹמרַוְיַדּבֵׁ

פנים אל פנים וישוב  ,בור בלשון חיבהיל"ח שנה שהיו ישראל נזופים, לא נתייחד עמו הד

 .הדעת, ללמדך שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל"

, ומשום כך אף הדיבור עם משה היה היו ישראל נזופים מדברי רש"י אנו למדים שבכל אותן שנים

 .מדרגת הדיבור עד חטא המרגליםמנמוכה במדרגה 

ת ברובה ידי אפר פרה אדומה, עוסקיטהרות מטומאת מת על הדיני הפרשתנו, הפותחת ב

עם ישראל  ., השנה האחרונה למסעם של ישראל במדברשנת הארבעיםבמאורעות שהתרחשו ב

ו נמספר חודשים. העם כבר אינ כנס לארץ ישראל בעודילה העתיד דור הבניםבתקופה זו מורכב מ

ישראל היא אוירה של האוירה השוררת במחנה קרובה ביותר.  לארץ כניסתוש יודעוא הו נזוף

ובכך למלא  לקראת התגשמות הבטחת ה' לאבות להוריש לבניהם את ארץ ישראלהתרוממות רוח 

ם " :יעודה של יציאת מצרים את ְתכֶׁ אִתי אֶׁ בֵׁ ם ְוהֵׁ הָּ ּה ְלַאְברָּ ת ֹאתָּ תֵׁ ת יִָּדי לָּ אִתי אֶׁ ָּ ש ּ ר נָּ ֶׁ ץ ֲאש  רֶׁ אָּ ל הָּ אֶׁ

ה ש ָּ ם מֹורָּ כֶׁ ּה לָּ י ֹאתָּ ַתּתִ ק וְּלַיֲעקֹב ְונָּ  .)שמות ו, ח( "ֲאִני ה' ,ְלִיְצחָּ

מי מריבה, פטירת  פטירת מרים, פרשת מאורעות גדולים מתרחשים בפרשתנו, והמרכזיים שבהם:

מאורעות אלה קשורים לכך העונש בנחשים וכיבוש ארצות סיחון ועוג. , אהרן, התלונה על המן

ומשום  ,למעשה תקופת מעבר בין דור המדבר לכניסה לארץ ישראל היא , שנת הארבעים,זו שנהש

 כך מתחוללים בה כמה שינויים בעם ישראל.

 ן, הבארליוו אותנו המ -ליוותה את ישראל הנהגה אלקית מיוחדת שכולה נס  מדברבמהלך מסע ה

 .מתרחבתהנהגת הטבע ו מתמעטת הנהגת הנסועתה, עם ההתקרבות לארץ ישראל,  ענני הכבוד.ו

 לחומש במדבר:  הנצי"בוכך נאמר בהקדמת 

ּנֶּהעיקר זה הספר הוא המחליף "... ַׁ רץ הליכות עם ה' בחיי העולם מאז שהגיעו לא ּוְמש 

, מן הדרך שהלכו במדבר. שבמדבר היו מתנהגים... לגמרי למעלה מהליכות שראלי



הלכו בדרך הטבע... וזה השינוי התחיל עודם במדבר בשנת  שראלירץ הטבע, ובא

 .הארבעים..."

של הארץ  -"בדרך לכניסה לארץ, אשר ענינה : (228עמ' במדבר ) יושיחותבצי"ה הרוכך אומר 

ידי הסתלקות עטת ההנהגה הניסית, מה שמודגש על מתמהוא הופעת הקדושה שבטבע,  -

דבר, ומתוך "נפגשים בחיסול המ כתב: (250)עמ' . ובהמשך שם מרים ואהרן ולבסוף אף משה..."

 .ית המיוחדת למדבר"כך בחיסול ההנהגה האלק

החיכוך עם אומות העולם. עד כה, מאז צאתנו ממצרים,  אונוי נוסף המתרחש בעם בפרשה זו השי

 כלו ,לא נאלצנו להתמודד עם עמים אחריםד מלחמת עמלק שהתרחשה עוד לפני מתן תורה, מלב

אנו  ,ת שבעת העממיםמה. כעת, לקראת הכניסה לארץ ומלחמנו היו בתוכנו פניהמשברים שחווי

 . הארץ מתחילים להתמודד עם עמים אחרים ואף מתחילים לכבוש את

 : (250עמ' במדבר ) יובשיחות הרצי"ה וכך כתב

"מתקרבים לגבול המדבר, מתוך כך נפגשים במלחמות. מלחמות סיחון ועוג הן 

האתחלתא של כיבוש ארץ ישראל... סיימנו את הסיבוכים הפנימיים של המדבר 

ומעכשיו הולכים ומתבררים הסיבוכים שלנו כלפי חוץ, שהם הפרוזדור של הכניסה 

 .לארץ ישראל..."

ה ורש"י האריך להסביר) הפותחת את הפרשה ת פרה אדומהומצוינו להבין כי גם לאור כל זאת, על

היטהרות  - קשורה להיטהרות העם לפני כניסתו לארץ על חטא העגל( על דרך הדרש ככפרה

, בפרט כאשר ישראל עומדים לפני מלחמת שבעת היטהרות רוחנית מהחטאמטומאת מת ו

 . העממים שבדרך טבעית קשורה עם המוות, כדרכן של מלחמות

. בית מצב של טומאה מעכב את החיבור הטבעי של כל אחד ואחד מישראל אל הקודש והמקדש

המקדש הוא מרכז החיים של האומה. משם יונקים ישראל את החיוניות והקדושה שבאורחות 

חייהם, וכשאדם נטמא, הוא מנוע מלהיכנס אל המקדש ולאכול מן הקדשים. לאור זאת מובן 

"פרשת : (395)עמ'  בהמשך דבריו הרצי"הכתב וכך פיעה במקומה. מדוע פרשיית פרה אדומה מו

חקת... ענינה היטהרות מיוחדת לקראת החיים הבריאים והנורמליים שלנו, לקראת כניסתנו 

 .לארץ"

עם ישראל הולך ועומד על זהותו,  -ותיה של פרשתנו את מאורעוללמד ו ללמוד מתוך מבט זה עלינ

 וי השלם של תפקידו.הולך ומגיע לירושת ארצו ולמיל

 

 



 פרק יט

 : נו נושא עיקרי אחדפרקב

 פרה אדומהטהרת טמא מת על ידי אפר ת ומצו

 

 הקדמה לפרשת פרה אדומה

אדם מישראל  ות פרה אדומה, המתבארת באריכות בפרקנו, עוסקת בטהרה מטומאת מת.ומצ

מתבאר בהמשך בין על ידי נגיעה במת וכדו' ובין בטומאת אהל, כפי ש - שנטמא בטומאת מת

 טמאיהו איסור לאין לאדם שאיננו כהן, כנס למקדש או לאכול קדשים. יאינו רשאי לה -הפרק 

אם רצונו להיכנס למקדש או לאכול קדשים, ו אם רצונו בכך, אך להישאר בטומאתומותר לו 

 . תחילה טהריחובה עליו לה

עדיין לא נבנה בית המקדש, לדאבוננו ש לא זכינו לאפר פרה אדומה ולטהרתו, אך מכיון ,בימינו

ה מעשית מאד, מצוה זו הית המשכן ובית המקדשבזמן  חסרונה של טהרה זו אינו ניכר בחיינו.

במיוחד לפני הרגלים, בהם כל ישראל מתקבצים ועולים לירושלים ולבית המקדש ואוכלים 

 מקרבנות הרגל. 

וכל  ,מד המשכןבמדבר עכפי שלמדנו בפרשות הראשונות בחומש, במרכז מחנה ישראל סף, בנו

ם לב המשכן והשראת השכינה שבו הסביבו. ממסודרים היו ישראל, לשבטיהם ולמדרגותיהם, 

אדם שנטמא ונבצר ממנו תמידי. ומו בקשר חי וחיי האומה בכללה ובפרטיה קשורים ע ,האומה

 .את חסרונו במהרהמשתוקק לתקן  והואחסר בחייו מרכיב עיקרי ויסודי,  -כנס למשכן ילה

, בה בית התלמידים את מציאות החיים השלמהבפני  בלימוד פרשה זו נשתדל לתארלאור זאת, 

גדולה תשוקתו של אדם עד כמה  סובבים סביבו. נתאר לתלמידים המקדש בנוי וחיי האומה

 הוא טמא ונמנע ממנו הדבר. וכמה חסר הוא בזמן ש -לבית המקדש  מישראל לבוא

 מצויה יכנס אל הקודשבמציאות חיים שלמה זו, ההיטהרות מטומאת מת על מנת לשוב ולה

הכנה לקראת המפגש עם  הלכובתחושת רוממות ש את האדם מלאמביותר, ותהליך הטהרה 

 : (242עמ' במדבר ) יובשיחות הרצי"ה כתבהמקדש. וכך 

ִניָסה"הטומאה עניינה הוא עיכוב מאכילת קדשים  לבית המקדש... יהודי צריך  ּוִמּכְ

להיכנס מדי פעם לבית המקדש, לכן יש סדר טיהור מיוחד כדי שלא יהיה מנותק, כדי 

'את  -', ולא כדי שתהיה לו אפשרות לבוא למשכן השתהא הדלת פתוחה לפניו, 

את י מיוחד בא כדי שלא לעכב ן. ההכרח לטיפול אלקמא', רחמנא ליצל' טִ משכן ה

 .'"השייכות של אדם מישראל למשכן ה

ו של האדם הפרטי וחזרתו אל שטהרת ,ומלמדנו הרב צבי יהודה מוסיף (224)עמ' בהמשך דבריו 

עם  הקשר העמוק שלו הזאת מי החטאת מתחדשכך שעל ידי מהקודש נובעת ומתאפשרת 

שלם בכפרת יום הכיפורים בקודש ה ו, קשר שבא לידי ביטויוהקדושה והטהרה של העם כול

 : וכך כתבהקדשים. 



ית ל קודש הקדשים, מקור הקדושה האלקהטיפול בטיהור הפרטי נעשה לפני ה'... מו"

של כלל ישראל. הטיהור האישי מכּוון לטיהור הכלל ישראלי והוא מתברר מתוך 

 .הקדושה הכלל ישראלית"

גדולה ליום בו נזכה יה יציפבמלאים אנו  מורגלים בטהרה זו, אךכיום, שבית המקדש חרב, איננו 

 : (פסוק טז)הרמב"ן וכך כותב . לכך בגופנו

עד יערה עלינו רוח ממרום  ,נותינו טמאי הגלות ולא ידענו בטהרת הקדשוואנחנו בעו"

 ."אמן וכן יהי רצון במהרה בימינו ,ויזרוק השם עלינו מים טהורים ונטהר

 

 

 מצוות טהרת טמא מת על ידי אפר פרה אדומה

 חקת התורה

אֹמר": בפסוק בנאמר  ה ה' לֵׁ ר ִצּוָּ ֶׁ ה ֲאש  ת ַהּתֹורָּ  ..."זֹאת ֻחּקַ

  :רש"יוכתב 

הזאת ומה  את ישראל לומר מה המצוה]מצערים[ מות העולם מונין ולפי שהשטן וא"

 ."קה, גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריהטעם יש בה, לפיכך כתב בה ח  

 : (, ויט )במדבר רבה חז"ל וכך דרשו .הנסתר של המצוהטעמה  'חוקה' מעיד על הכינוי

 הוא ברוך הקדוש לו אמר :חנינא ברבי יוסי רבי אמר. 'אדמה פרה אליך ויקחו'"

  ."'קהח  ', לאחר אבל, פרה טעם מגלה אני לך :למשה

 : (, גיט )במדבר רבה חז"ל יםמרואועוד 

מה חקרתי ושאלתי וופרשה של פרה אד ,על כל אלה עמדתי :אמר שלמה"...

]רבן יוחנן בן  אמר להם... ()קהלת ז, כג' אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני' ,ופשפשתי

אמר הקדוש ברוך חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרין, אלא  :זכאי לתלמידיו[

קה חקקתי :הוא זאת חקת 'אי אתה רשאי לעבר על גזרתי, דכתיב:  ,גזרה גזרתי ,ח 

 ."'התורה

 

 קשים במיוחד להבנה.  לם מאתנו, שני פרטים במצוה זוטעמה של המצוה, שהוא נסתר ונע מלבד

מטהרת קר הפלא לפי מה ששמעתי, הוא על היותה יע": )מצוה שצז( ספר החינוך עלב כתב וכך

וגם כן התימה הגדול בה בהיותה נעשית מחוץ  ..הטמאים ומטמאה העוסקים בשרפתה.

 ...."ישראל עליה מות אתולמחנה, שלא כדרך שאר הקרבנות, ועל דבר זה מונין הא

במסגרת לימודנו  מצוה זו ובבירור טעמיה. ביאורה שלב האריכוהמפרשים האמור,  למרות

 משני טעמים: כ'חוקה',  בכיתה, נעדיף להשאירה

 .הילדים ם עמוקים וקשים להבנה עבורו במפרשים ההטעמים שהובא .א

 , גם כאשר איננו מבינים את טעמן. מצוות ה'ל תמוחלט להקשבהחשיבות החינוך  .ב



גם ללא  על כל פרטיה ונעלה על נס את קיומה ,את הקושי המיוחד בהבנתה נבליטבלימוד מצוה זו 

  הבנתה.

 

 מבט לתלמיד

את האמונה באמת המוחלטת של  םתלמידיהבלימוד זה נשתדל לקבוע בלב 

 התורה ומצוותיה, ללא תלות בהבנה שלנו. 

גם בשאר המצוות, כאשר אנו מבינים טעם מסוים למצוה, איננו מקיימים את 

ה, שהיא הרבה מצוקית שבבנתנו אלא מפני אמונתנו באמת האלהמצוה בגלל ה

 מעל לשכל האנושי שלנו.

ת פרה אדומה יצא מהכלל שאר מצוות ללמד ומצו"... :המאור ושמשך כותב על כ

קה בלי טעם, ולא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ושהוא ח

אף על פי  ,שגם כל המצוות המה חוקים בלי טעם, אף על פי שאפשר לומר בהם טעם

 .כן אי אפשר להבין פלאי סודותיה וטעמיה..."

 

 

 י(-)פסוקים א אפר הפרה האדומההכנת 

ין "... :פסוק בנאמר בהמשך  ר אֵׁ ֶׁ ה ֲאש  ִמימָּ ה ּתְ ה ֲאֻדּמָּ רָּ יךָּ פָּ לֶׁ ל ְוִיְקחוּ אֵׁ אֵׁ רָּ י ִיש ְ נֵׁ ל ּבְ ר אֶׁ ּבֵׁ ּדַ

יהָּ עֹל לֶׁ ה עָּ לָּ ר לֹא עָּ ֶׁ ּה מּום ֲאש   "ּבָּ

אם יש בה שתי שערות  .בפסוק זה מופיעים דיני הפרה: א. הפרה צריכה להיות אדומה לחלוטין

 ]שלמה["שתהא תמימה : רש"י היא פסולה. וכך כתבאו לבנות )במקום אחד( שחורות 

הרי היא  ,ה למלאכהפרללא מום. ג. אם השתמשו בתמימה, . ב. הפרה צריכה להיות באדמימות"

 פסולה.

 

ן": פסוק גבנאמר  ר ַהּכֹהֵׁ זָּ ְלעָּ ל אֶׁ ּה אֶׁ ם ֹאתָּ  "...ּוְנַתּתֶׁ

הגדול, התכבד בשמיעת מצוה זו מפי ה' יחד עם משה רבנו, את הפרה האדומה אף שאהרן, הכהן 

 ."מצותה בסגן": רש"יקא בנו שהוא גם סגנו, אלעזר הכהן, וכמו שכתב והראשונה יעשה דו

 

ֲחנֶׁה"...: פסוקההמשך בנאמר  ל ִמחּוץ ַלּמַ ּה אֶׁ   ..."ְוהֹוִציא ֹאתָּ

במרכז נמצא המשכן, מחנה  -משלושה חלקים , מחנה ישראל היה מורכב בפרשת נשא פי שראינוכ

מחוץ " תהליך הכנת אפר הפרה נעשהמחנה ישראל.  אותו מקיףו ,שכינה, סביבו נמצא מחנה לויה

מפתח , שכן מחוץ לירושלים -, בזמן המקדש או ,מחוץ למחנה ישראל במדבר ", דהיינולמחנה

וירושלים  'מחנה לויה'הוא עד פתח העזרה הר הבית מפתח , 'מחנה שכינה'נחשב  העזרה ולפנים

 . )ראה רמב"ם הלכות בית הבחירה ז, יא( שבמדבר 'מחנה ישראל'קדושה בקדושת 



 

יו..." :המשך הפסוקבנאמר  נָּ ּה ְלפָּ ַחט ֹאתָּ ָּ  "...ְוש 

חז"ל למדו מכאן ממילים אלו משמע שהשוחט אינו הכהן, אך הוא עושה זאת לפני הכהן. 

אך הכהן צריך לפקח על השחיטה, כמו על דהיינו מי שאינו כהן, , בזראף כשרה  ששחיטת הפרה

 ."זר שוחט ואלעזר רואה": רש"י עשה הפרה. וכדבריכל מ

 

ּה " :בפסוק דנאמר  מָּ ד ִמּדָּ ל מֹועֵׁ י ֹאהֶׁ נֵׁ ל ֹנַכח ּפְ עֹו ְוִהזָּּה אֶׁ ְצּבָּ אֶׁ ּה ּבְ מָּ ן ִמּדָּ ר ַהּכֹהֵׁ זָּ ְלעָּ ַקח אֶׁ ְולָּ

ִמים עָּ ַבע ּפְ ֶׁ  "ש 

צריך אהל מועד בשעת עשיית הפרה אמנם שחיטת הפרה ושריפתה נעשות מחוץ למחנה, אך 

: רש"יב או המקדש, כמבואר להזות מול פתח האוהלהכהן  ואת הדם על ,להיראות לעיני הכהן

הכנת אפר  ."עומד במזרחו של ירושלים, ומתכוין ורואה פתחו של היכל בשעת הזאת הדם"

 יתים, מול פתח ההיכל.הפרה לדורות נעשית בהר הז

מסכת בלאופן הבניה של חומת המקדש. וכך נאמר  הנוגעתמשמעות  לפרט זה בעשיית הפרה יש

היו גבוהים חוץ מכותל המזרחי, שהכהן ]בהר הבית[ כל הכתלים שהיו שם "ד(: , מ"ב)פ"דות ימ

. "ת הדםיַׁ זָּ ן ורואה בפתחו של היכל בשעת הַׁ ּו  , ומתּכַׁ שורף את הפרה עומד בראש הר המשחהה

הר הזיתים,  עת הזיית דם הפרה על הר המשחה,כדי שיוכל הכהן לראות את פתח ההיכל בש

וכך לא הסתירה את הפתח  ,נבנתה החומה המזרחית של העזרה נמוכה יותר משאר החומות

"והיה נכח פני אהל מועד... להעיר כוונת הפרה, שהיא להביא : האברבנאל וכתב מעיניו.

טהר ילאפשר לטמאים לה . כלומר פרה אדומה נועדהשכינה להתקרב אליה" המרוחקים ממחנה

להיעשות מול המקדש, מתוך כוונה לקרב אליו את  לכן מעשה הפרה צריךכנס למקדש, יולה

 המרוחקים ממנו בשל טומאתם.

הפרה נעשית מול שהדגיש  (249עמ' במדבר )בשיחותיו  הרצי"הכפי שהבאנו בהקדמה לפרקנו, 

 ם, כאשר הכהן מכוון לטהר את היחיד שנטמא מתוך הטהרה הכללית של האומה.קודש הקדשי

 : וכך כתב

"...הפרטיות של כל אחד אינה ריקה וערטילאית, אינה מנותקת משייכות לכלל 

ישראל... על פי תוכנית מיוחדת של בנין בית המקדש, יש סדר נפלא, דלת מול דלת, 

הזיתים. יוצא שמקום סידור הטהרה  פתח מול פתח, כך שקודש הקדשים נראה מהר

האישית היחידית הישראלית, מכּוון במבט ברור בדיוק מול פתח בית המקדש, מרכזם 

פנימי, היא -יםפנ-טית מכּוונת ללבם של ישראל הפניםשל ישראל. הטהרה הפר

 .ישראלית הגדולה ביותר"נמשכת מהטהרה הכלל 

ומחשבותיו של הכהן בשעת  כוונותיו, נייחד את הדיבור על והרב צבי יהודה לאור דברי האברבנאל

 מקדש.קודש והישראל אל ה לקרב את בני -עשיית הפרה 

 

י" :בפסוק הנאמר  ינָּ ה ְלעֵׁ רָּ ת ַהּפָּ ַרף אֶׁ ּה  ,וְוש ָּ ָּ ְרש  ּה ַעל ּפִ מָּ ת ּדָּ ּה ְואֶׁ רָּ ש ָּ ת ּבְ ּה ְואֶׁ ת עֹרָּ אֶׁ

רֹף  "ִיש ְ



לשרוף את הפרה  לגבי השחיטה, גם כאן למדו חז"ל שהכהן אינו צריך 'כפי שלמדנו בפסוק ג

 הכהן רואה את עבודתו ומפקח עליה. וף אםרבעצמו, אלא אחר יכול לש

 

ה" :בפסוק ונאמר  רָּ ַפת ַהּפָּ רֵׁ ל ּתֹוְך ש ְ ִליְך אֶׁ ַעת ְוִהש ְ ִני תֹולָּ זֹוב ּוש ְ ז ְואֵׁ רֶׁ ץ אֶׁ ן עֵׁ ַקח ַהּכֹהֵׁ  "ְולָּ

עץ ארז ועשב תוך שריפתה ף ובטרם נעשתה אפר, משליך הכהן ללאחר שהחלה הפרה להישר

 )ראה שניתולעת מופק מה אדוםוע בצבזה באמצעות צמר כשהם כרוכים זה ב ,הנקרא אזוב

 ב(. ,ג הלכות פרה אדומה ב"םרמ

ניתן לומר, שעניינם של מרכיבים אלה, להורות כי הטהרה מהווה תיקון לכל מדרגות החיים, 

מן האזוב הקטן ועד הארז הגדול בעולם הצומח, ומן התולעת הקטנה ועד הפרה  -מגדול ועד קטן 

 ,זה גדול שבגדולים -' עץ ארז"'בפירושו לתורה:  חיים פלטיאל בירהגדולה בעולם החי. וכך כתב 

   ."זהו קטון שבקטנים -' אזוב'ו

 

א " :י-ז יםבפסוקנאמר  מֵׁ ֲחנֶׁה ְוטָּ ל ַהּמַ ִים ְוַאַחר יָֹּבא אֶׁ ּמַ רֹו ּבַ ש ָּ ַחץ ּבְ ן ְורָּ יו ַהּכֹהֵׁ דָּ גָּ ס ּבְ ְוִכּבֶׁ

ב רֶׁ עָּ ן ַעד הָּ עָּ . ַהּכֹהֵׁ א ַעד הָּ מֵׁ ִים ְוטָּ ּמָּ רֹו ּבַ ש ָּ ַחץ ּבְ ִים ְורָּ ּמַ יו ּבַ דָּ גָּ ס ּבְ ּה ְיַכּבֵׁ ף ֹאתָּ ֹרֵׁ בְוַהש ּ ַסף . רֶׁ ְואָּ

ה רָּ ר ַהּפָּ פֶׁ ת אֵׁ הֹור אֵׁ ב ... ִאיש  טָּ רֶׁ עָּ א ַעד הָּ מֵׁ יו ְוטָּ דָּ גָּ ת ּבְ ה אֶׁ רָּ ר ַהּפָּ פֶׁ ת אֵׁ ף אֶׁ ֹאסֵׁ ס הָּ ְוִכּבֶׁ

ם ת עֹולָּ ם ְלֻחּקַ תֹוכָּ ר ּבְ ר ַהּגָּ ל ְוַלּגֵׁ אֵׁ רָּ י ִיש ְ ה ִלְבנֵׁ ְיתָּ  "ְוהָּ

ובכדי  הוא ובגדיו, ,הכהן שהשליך את עץ הארז, האזוב ושני התולעת אל שריפת הפרה, נטמא בכך

כמותו  שוב למקדש.ין לשקיעת החמה ורק אז יוכל לטהר מטומאתו עליו לטבול ולהמתילה

העוסקים בהכנת אפר שאר אף שלמדו חז"ל  .נטמאים גם השורף את הפרה וכן האוסף את אפרּה

מתחילה  ,"בא הכתוב ולימד על העוסקים בפרה: )במדבר קכד( בספריהפרה נטמאים. וכך נאמר 

 .שיהו טעונים תכבוסת בגדים ורחיצת גוף והערב שמש" ,ועד סוף

היא פועלת דבר והיפוכו: ש ות פרה אדומה,שבמצו אנו פוגשים את הפלא המיוחד בפסוקים אלה

 ם.מטמאה את הטהורים ומטהרת את הטמאי

 ים אלהאך כאמור, בלימוד עם הילדים לא ניכנס להסברלבאר ענין פלאי זה,  העמיקוהמפרשים 

 אלא נשאיר ענין זה כחוק אלקי, שטעמו נשגב מבינתנו.

לנצל הזדמנות זו כדי נעדיף לכן  בולט ומודגש, הדעת התור ןנו וביהמרחק בין הבנת ,במצוה זו

 .מהשגתנו המעללא ה לדבר ה' מתוך אמונה מוחלטת, שהואת ערך ההקשב להטמיע בתלמידים

 

הֹור " :בפסוק טנאמר  ַסף ִאיש  טָּ הֹורְואָּ קֹום טָּ מָּ ֲחנֶׁה ּבְ יַח ִמחּוץ ַלּמַ ה ְוִהּנִ רָּ ר ַהּפָּ פֶׁ ת אֵׁ ה ַלֲעַדת , אֵׁ ְיתָּ ְוהָּ

ה י ִנּדָּ ת ְלמֵׁ רֶׁ מֶׁ ל ְלִמש ְ אֵׁ רָּ י ִיש ְ נֵׁ את הִ  ,ּבְ  "איַחּטָּ

 : רש"יתב כאלא מניחים אותו מחוץ למחנה שכינה. ו ,את אפר הפרה אין מכניסים למקדש

לקולשל" המשחה, ואחד מתחלק לכל המשמרות,  תן בהרואחד נ :הּ שה חלקים ְמחַׁ

טול ממנו בני העירות וכל יתן בחיל. זה של משמרות היה חוץ לעזרה לוואחד נ

מנו, וזה יכהנים גדולים לפרות אחרות מקדשין ה ,הצריכין להטהר, וזה שבהר המשחה

 .'"והיתה לעדת בני ישראל למשמרת' :שבחיל נתון למשמרת מגזרת הכתוב, שנאמר

 



י - הלמי נד": רש"יכתב בהמשך  , כלומר לשון חיטוי" - איחטאת ה וכו'. הזיה... לשון זריקה ְלמ 

 טומאה.יקיון מנ

 

 כב(-)פסוקים יא דיני טומאת מת וטהרתה

 טהרות ממנה. יהבפסוקים הבאים נלמד על הלכות טומאת מת ועל אופן ה

 

א " :בפסוק יאנאמר  מֵׁ ם ְוטָּ דָּ ש  אָּ פֶׁ ל נֶׁ ת ְלכָּ מֵׁ ַע ּבְ גֵׁ ְבַעת יִָּמיםַהּנֹ  "ש ִ

שונה  , ובכך היאמשכת לכל הפחות שבעה ימיםעל ידי מגע במת. טומאה זו נ באהטומאת מת 

הוא בו שבאותו יום  יטהרלה נטמאיכול ה שכן בשאר סוגי הטומאהוחמורה מרוב סוגי הטומאה, 

"אבי  -היא הגבוה ביותר בדרגות הטומאה מת דרגת טומאת הנטמא. חומרה זו נובעת מכך ש

 (: 241עמ' במדבר בשיחותיו ) ה"יהרצמסביר כך ו. כב( בפסוקרש"י ) אבות הטומאה"

בן מאליו שכאשר התוכן "לאדם יש נשמת חיים... זהו מצב עצום ואדיר, נחמד ונשגב. לכן, מו

ללא רוח חיים וללא נשמת חיים  קי העליון פורח, ונשארים הבשר וגל העצמותהפנימי האל

 .זהו שיא הטומאה..." - יתקאל

צבי יהודה נוכל להסביר  קשה להבנה, אולם לאור דברי הרב רוחניין מהותה של הטומאה היא ענ

שהרי בתוך הגוף חשובים ומלאי תוכן,  נובעת מכך שחיי האדםהחמורה מת לתלמידים שטומאת 

 במגעמי שבא עם עצום במציאות, ו סרוןיח מהווההחיים  מופיעה נשמה אלקית. לכן הסתלקות

 נטמא. - המוות

  

ר" :בפסוק יבנאמר  ִביִעי ִיְטהָּ ְ י ּוַביֹּום ַהש ּ ִליש ִ ְ יֹּום ַהש ּ א בֹו ּבַ יֹּום  ,הּוא ִיְתַחּטָּ א ּבַ ְוִאם לֹא ִיְתַחּטָּ

ִביִעי ְ י ּוַביֹּום ַהש ּ ִליש ִ ְ ר ,ַהש ּ  "לֹא ִיְטהָּ

 , ובסופםבו נטמאשים מהיום למנות לפחות שלושה ימ , צריךטהר מטומאתויחפץ להטמא מת ש

לאחר  .לקבל הזאה של מי אפר פרה אדומה, כפי שיתבאר בפסוקים הבאים וכל 'להתחטא',י

. רק באופן זה, של קבלת הזאה הן עליו לקבל הזאה נוספת, ארבעה ימים, ביום השביעי לטומאתו

 ביום השלישי והן ביום השביעי, נטהר הטמא.

 

 מבט למורה

יֹּום "...  הנכון של פסוק זה, לפי טעמי המקרא:יש לשים לב לפיסוק  א ּבַ ְוִאם לֹא ִיְתַחּטָּ

ִביִעי ְ י וַּביֹּום ַהש ּ ִליש ִ ְ ר ,ַהש ּ א ַבּיֹום ַהְשִליִשי, "לֹא ִיְטהָּ ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי , ולא: 'ְוִאם לֹא ִיְתַחטָּ

ר'. שיש להזות פעמיים על המיטהר, ואם לא יזו  אמשמעות הפסוק הי לֹא ִיְטהָּ

 לא יטהר. -עליו הן ביום השלישי והן ביום השביעי 

ניתן להדגים לתלמידים את חשיבותם הגדולה של הטעמים, כסימני פיסוק 

המסייעים להבנה הנכונה של הפסוק, לעומת הבנה שגויה שעלולה להיגרם 



", ּוַבּיֹום ַהְשִביִעיפני המילים: "כגון שההפסקה בקריאה תהיה ל -מפיסוק לא נכון 

 כביכול די בהזאה ביום השלישי. 

 

 

א": בפסוק יגנאמר  ר יָּמוּת ְולֹא ִיְתַחּטָּ ֶׁ ם ֲאש  דָּ אָּ ש  הָּ פֶׁ נֶׁ ת ּבְ מֵׁ ַע ּבְ גֵׁ ל ַהּנֹ א  ,ּכָּ ן ה' ִטּמֵׁ ּכַ ת ִמש ְ אֶׁ

ש  ַההִ  פֶׁ ה ַהּנֶׁ ליְוִנְכְרתָּ אֵׁ רָּ ש ְ  ..."א ִמיִּ

בלא הזאת שלישי  ,לו בטבילהיאפאם נכנס לעזרה,  - אאת משכן ה' טמ": רש"יכתב 

 ...."ושביעי

ם ואינו מתכוון להיכנס ינו מחויב באכילת קדשיא כל עוד .שאר בטומאתויאיסור על הטמא לה אין

או יאכל  למקדש אך אם חלילה יכנס בטומאה .לבית המקדש רשאי הוא להישאר בטומאתו

 לטומאה זו. ר את תהליך הטהרה המיוחדעונשו כרת, כל עוד לא עב - בטומאה קדשים

 

ה" :יד בפסוקנאמר  ל ,זֹאת ַהּתֹורָּ ֹאהֶׁ י יָּמּות ּבְ ם ּכִ דָּ ל  ,אָּ ֹאהֶׁ ר ּבָּ ֶׁ ל ֲאש  ל ְוכָּ ֹאהֶׁ ל הָּ א אֶׁ ל ַהּבָּ ּכָּ

ְבַעת יִָּמים א ש ִ  "ִיְטמָּ

 טומאת מת באהל. הנלמד מפסוקים אלה הוא: דין נוסף

 . כי ימות והוא עתה באהל", אדם 'אדם כי ימות באהל'"וטעם : הרמב"ןכתב 

תחת אותה , האנשים או החפצים הנמצאים (הקרתכל  או תחת)אהל כאשר מת נמצא תחת  כלומר

 .וב ונגע אילובטומאת מת גמורה, כ נטמאים מחמתו קורת גג

 

יו" :בפסוק טונאמר  לָּ ִתיל עָּ ִמיד ּפָּ ין צָּ ר אֵׁ ֶׁ תּוַח ֲאש  ִלי פָּ א הּוא ,ְוכֹל ּכְ מֵׁ  "טָּ

 : רש"יכתב 

ו אלא מתוכו, לפיכך אם אין מגופת ובכלי חרס הכתוב מדבר, שאין מקבל ט" ֹּ ב  ַּ מאה ִמג 

 ."צמידתו פתולה עליו יפה בחבור, טמא הוא, הא אם יש צמיד פתיל עליו טהור

בימי קדם היו משתמשים בעיקר בכלי חרס. לכלי החרס יש דין מיוחד בהלכות טומאה וטהרה, 

ּבֹואינו מיטמא " כִלי חרס סגור באופן הרמטי, שהוא ", כלומר, דרך דפנותיו. לכן, כלי חרס ִמגַּ

ִמיד " - פתוח מחובר אליו היטב, אינו נטמא באהל המת. אבל אם היה הכלישהמכסה שלו  ין צָּ אֵׁ

יו לָּ ִתיל עָּ  .)"צמיד" הוא המכסה ו"פתיל" משמעותו מחובר( הוא נטמא - "ּפָּ

 

ע ַעל " :בפסוק טזנאמר  ר ִיּגַ ֶׁ ם אֹו ְוכֹל ֲאש  דָּ ם אָּ צֶׁ ת אֹו ְבעֶׁ ב אֹו ְבמֵׁ רֶׁ ֲחַלל חֶׁ ה ּבַ דֶׁ ָּ י ַהש ּ נֵׁ ּפְ

ְבַעת יִָּמים א ש ִ ר ִיְטמָּ בֶׁ  "ְבקָּ

 -בחלק מן המת מטמא בנגיעה בו, ואפילו נגיעה רק  -מת שאינו נמצא בתוך אהל אלא בשדה 

 -ואין הבדל בסיבת מיתתו, אם נהרג על ידי חרב או מת מאליו  או בקבר, גם היא מטמאת. בעצם,

 בשניהם הטומאה שווה.

 



ִלי": יח-יז יםבפסוקנאמר  ל ּכֶׁ ים אֶׁ יו ַמִים ַחיִּ לָּ ַתן עָּ את ְונָּ ַפת ַהַחּטָּ רֵׁ ֲעַפר ש ְ א מֵׁ מֵׁ ְקחּו ַלּטָּ . ְולָּ

ל ְועַ  ֹאהֶׁ הֹור ְוִהזָּּה ַעל הָּ ִים ִאיש  טָּ ּמַ ַבל ּבַ זֹוב ְוטָּ ַקח אֵׁ יוּ ְולָּ ר הָּ ֶׁ ֹות ֲאש  ש  פָּ ִלים ְוַעל ַהּנְ ל ַהּכֵׁ ל ּכָּ

ם ר ש ָּ בֶׁ ת אֹו ַבּקָּ ל אֹו ַבּמֵׁ לָּ חָּ ם אֹו בֶׁ צֶׁ עֶׁ ַע ּבַ גֵׁ  "ְוַעל ַהּנֹ

ראשית, ידי אפר הפרה האדומה. מדים על אופן הטהרה מטומאת מת על אנו ל בפסוקים אלה

בלשון ונותנים בתוכם מעט מן האפר. פעולה זו נקראת  ,בכלי -מי מעיין  -מים חיים  ממלאים

 שבכליאגודה של שלושה ענפי אזוב במים ". אחר כך טובל איש טהור מי חטאת "קידושחז"ל 

ים או על הכלים שנטמאו. את ההזאה יש לבצע ביום השלישי לטומאה )לכל אנשומזה על ה

בהלכות פרה ) הרמב"םוכך כותב  .בפסוק יב(כפי שלמדנו ) הפחות( ולחזור עליה ביום השביעי

 : א( ,ט אדומה

 בכלי חטאת מי לשם שנתמלאו המים את נותן ?הפרה באפר המים את מקדשין כיצד"

 מלאה גדולה חבית שהיא פי על אף ,המים פני על שיראה כדי המים פני על אפר ונותן

 .. .הכל ומערב. מים

 ואוגדן אזוב של קלחין שהושל טהור אדם לוקח ?נדה במי מת טמא מטהרים כיצד

 הכלים על או האדם על ומזה ...שבכלי נדה במי גבעולין ראשי וטובל ...אחת אגודה

 .."..השביעי וביום השלישי ביום

 

ִביִעי" :בפסוק יטנאמר  ְ י וַּביֹּום ַהש ּ ִליש ִ ְ יֹּום ַהש ּ א ּבַ מֵׁ הֹר ַעל ַהּטָּ יֹּום  ,ְוִהזָּּה ַהּטָּ אֹו ּבַ ְוִחּטְ

ִביִעי  ְ בַהש ּ רֶׁ עָּ ר ּבָּ הֵׁ ִים ְוטָּ ּמַ ַחץ ּבַ יו ְורָּ דָּ גָּ ס ּבְ  "ְוִכּבֶׁ

"הוא גמר : רש"י ידה, כפי שכתבלאחר ההזאה ביום השביעי נגמרת טהרת הטמא על ידי מי הנ

וכך  צריך המיטהר לטבול ובשקיעת החמה הוא נטהר לגמרי. ההזאה ביום השביעיאחר . לטהרתו"

ב ייזה עליו ביום השביעי טובל ביום ומערשואחר ": א( ,יא )הלכות פרה אדומה הרמב"םתב כ

 ."במשו והרי הוא טהור לערש

 

ל" :בפסוק כנאמר  הָּ ש  ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהּקָּ פֶׁ ה ַהּנֶׁ א ְוִנְכְרתָּ א ְולֹא ִיְתַחּטָּ ר ִיְטמָּ ֶׁ ת  ,ְוִאיש  ֲאש  י אֶׁ ּכִ

א ש  ה' ִטּמֵׁ יו, ִמְקּדַ לָּ ה לֹא זַֹרק עָּ י ִנּדָּ א הּוא ,מֵׁ מֵׁ  "טָּ

עליו כל עונש אם התמהמה  שנכנס למקדש חייב כרת, אך אם לא נכנס למקדש איןאדם טמא 

 מלהיטהר, כפי שאמרנו, שהרי אין איסור לאדם מישראל להיות טמא.

 

רֶׁ " :בפסוק כבנאמר  עָּ א ַעד הָּ ְטמָּ ַגַעת ּתִ ש  ַהּנֹ פֶׁ א ְוַהּנֶׁ א ִיְטמָּ מֵׁ ע ּבֹו ַהּטָּ ר ִיּגַ ֶׁ  ב"ְוכֹל ֲאש 

אב הטומאה ומטמא  [או]האבי אבות הטומאה, ונוגע בו  [או]הת "כאן למדנו שהמ: רש"יכתב 

 .אדם"

רא 'אב הטומאה' ואדם הנוגע בו טומאת שרץ. השרץ נקשאר הטומאות, כגון שונה טומאת מת מ

. אולם המת נקרא ים או משקיםכלאינו יכול לטמא אדם אחר אלא רק מא'ראשון לטומאה' ו אוה



 נוגע באדם אחרהוא ואם  ,'אב הטומאה'הוא עצמו נעשה והאדם הנוגע בו  ,'אבי אבות הטומאה'

 (.בלבד והערב שמש שנטהרים ממנה בטבילה) מטמא אותו בטומאה קלה הוא

 

 

 סיכום הטהרה מטומאת מת

 :הכנת אפר פרה אדומה .א

 לקיחת פרה אדומה. .1

 הוצאת הפרה מחוץ למחנה. .2

 שחיטת הפרה. .3

 הזאת דמה מול פתח אוהל מועד. .4

 שריפת הפרה. .5

 השלכת עץ ארז, אזוב ושני תולעת לתוך השריפה. .6

 שחיקת הפרה לאפר. .7

 איסוף האפר, חלוקתו ונתינתו בשלושה מקומות. .8

 טהרת הטמאים: .ב

 מילוי כלי במים חיים. .1

 נתינת אפר במים. .2

 ידי אגודת אזוב.טהר ביום השלישי וביום השביעי על הזאה על המי .3

 שמש.והערב )במקוה( טבילת המיטהר במים  .4

 

 

 עמל התורה -"אדם כי ימות באהל" 

העוסק בפסוק  ב(ע" )ברכות סג גמראהאת מאמר  אדומה נוכל ללמודפרה  פרשייתבסיום 

מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו  :מר ריש לקיש"א :)פסוק יד( מפרשתנו

ליבו של דברי התורה נקנים ונקבעים ב כלומר ."'לאדם כי ימות באה ,הורתזאת ה' :שנאמר ,עליה

במסירות רבה, גם במחיר של חוסר נוחות וקושי מבחינת התנאים  אדם מתוך עמל ויגיעה

 הגופניים.

 

בדרך כלל אנו משתדלים להישאר צמודים לפשט הפסוקים, אך כאן, מפני חשיבותו 

סיבה ומשמעותו המיוחדת של לימוד זה העוסק בעמל התורה, נכון לחרוג ממנהגנו ולהביאו. 

נוספת להבאת דרשה זו, היא העובדה שמדובר בדרשה מוכרת המהווה חלק מ'נכסי צאן 

 הברזל' של עם ישראל.

בדרך חז"ל , אלא לימוד שלמדו שאיננה פשט הפסוק הלמידים כי מדובר בדרשפני התנציין ב

 .רמז

 



 פרק יטרעיונות מרכזיים ב

 :מצוות טהרת טמא מת על ידי אפר פרה אדומה

 "ו. איננו שאינו תלוי בהבנתנ לקי נצחי ומוחלט,התורה היא חוק א - "חקת התורה

נותן  , אלא מתוך אמונה בה'את טעמיהן מקיימים את מצוות התורה מפני שאנו מבינים

 התורה.

   ת פרה ומצוו להרחיק מן הקדושה ומבית המקדש, יינה של הטומאהענ -מעלת הטהרה

 לתקן ריחוק זה.אדומה באה 

  היוצרים יחד בריה בעלת  נשמה וגוף, החי מורכב מחיבור של האדם -טומאת המת

 הומולידגדול סרון יגורמת חהגוף יפרדות הנשמה מה צלם אלקים. -חשיבות רבה 

 טומאה.

  ויתור על נוחות ועל הנאות של ה גם במחיר תורעל האדם לעמול ב - רהתואהבת

 מסוימות.

 

  



 פרק כ

 בפרקנו חמישה נושאים עיקריים:

 פטירת מרים הנביאה .1

 המים והוצאת המים מן הסלע תלונת העם אודות .2

 כנס לארץיהגזירה על משה ואהרן שלא לה .3

 מאדום לעבור דרך ארצםבקשת ישראל  .4

 פטירת אהרן הכהן בהר ההר .5

 

 הקדמה

דור יוצאי מצרים, שנענש בעקבות  עוסקת התורה בשנת הארבעים ליציאת מצרים.ואילך מכאן 

 הרש"ר הירשתב וכ .דור הבנים על מפתן הכניסה לארץ המרגלים, איננו עוד, וכעת עומד חטא

'כל העדה' המאוחדים לייעודם המשותף... "בני ישראל שבאו למדבר צין היו : פסוק א()ב

 .ה'עדה' שעתיד חדש נפתח בפניה..."

החל מהתלונות  -את דור יוצאי מצרים, עם כל גדלותו המיוחדת, פגשנו ברגעי משבר לא מעטים 

במרה ובאלוש )בפרשת בשלח(, חטא העגל, המשברים עליהם למדנו בפרשת בהעלותך ועד לחטאי 

כנס לארץ ים אלה העידו, בסופו של דבר, שדור זה לא היה מתאים לההמרגלים ועדת קרח. משברי

 מת במדבר. - למעט משה ואהרן, יהושע וכלב - ישראל, ואכן הדור כולו

לעומת זאת, הדור עליו נלמד בפרקים הבאים ובפרשות הבאות, הוא זה שיכנס לארץ כדבר ה' לעם 

ֶׁ ": )לעיל יד, לא( לאחר חטא המרגלים ם ֲאש  כֶׁ ַבז ִיְהיֶׁהְוַטּפְ ם לָּ ת  ,ר ֲאַמְרּתֶׁ ם ְויְָּדעּו אֶׁ אִתי ֹאתָּ בֵׁ ְוהֵׁ

הּ  ם ּבָּ ר ְמַאְסּתֶׁ ֶׁ ץ ֲאש  רֶׁ אָּ של  הרוח לא ניחן בענקיות דור הבניםראוי ומתאים הוא לכך.  -, משמע "הָּ

אין בו את  אך יחד עם זאת, )זוהר ח"ב סב ע"ב( "דור דעה" חז"ל המכונים בפי , מדברה דוראנשי 

 כניסתם לארץ. שנכשלו בחטא המרגלים ונמנעההחסרונות שאפיינו את אבותיו 

תו ולכוחות המיוחדים על משבריו, עלינו לשים לב לגדלוו לפיכך, בבואנו ללמוד על דור זה

הודיע הכתוב כי "...: )בפסוק א( הקדוש אור החייםתב וכך כ לקראת הכניסה לארץ. המופיעים בו

 ...."ולן נקראים בשם ישראל בגדר ישרים וצדיקיםכ... כל העדה

 

מתרחש משבר 'מי  פרידה זובעקבות . ממרים הנביאה הפרק אנו נפרדים שלבפסוקים הראשונים 

נפטר גם כנס לארץ, ואכן בסוף הפרק ימריבה', שבעטיו נגזר על משה רבנו ואהרן הכהן לא לה

רים לשינויים העוברים על עם ישראל אירועים ותהליכים אלה קשוש בהמשך הפרק נלמד. אהרן

 לקראת הכניסה לארץ. ,בשנת הארבעים

 

במהלך לימוד הפרקים הבאים ומאורעותיהם, נבליט את רוממות הרוח במחנה 

 ישראל לקראת הכניסה לארץ ותחילת המפגש עימה.



 

 

 )פסוק א( פטירת מרים הנביאה

 

ל " :בפסוק אנאמר  ל ּכָּ אֵׁ רָּ י ִיש ְ ם ַויָֹּּבאוּ ְבנֵׁ עָּ ב הָּ ֶׁ ֹון ַויֵּׁש  ִראש  ש  הָּ חֹדֶׁ ר ִצן ּבַ ה ִמְדּבַ דָּ עֵׁ הָּ

ש   דֵׁ קָּ  ..."ּבְ

לפי  .מהו 'כל העדה', עדה שלמה, עדה הנכנסת לארץ"( נאמר: יט, טז במדבר רבה)במדרש 

 ."שמתו יוצאי מצרים ואלו מן אותן שכתוב בהן: 'חיים כלכם היום'

ָמהעדה  -"כל העדה : רש"יכתב  ל  ש ְּ  .מתי מדבר ואלו פרשו לחיים" , שכבר מתוהַׁ

 .בשנת הארבעים..." -"בחדש הראשון : כתב האבן עזראו

שנים  שבפסוק זה מתרחש "דילוג" של כשלושים ושמונה אנו למדים ן עזראאבמדברי רש"י וה

 לחטא המרגלים, בשנה השניה בסמוך אירעמחטא עדת קרח ש -בסיפור מאורעות ישראל במדבר 

ישראל במדבר. וכפי  יסן בתחילת השנה הארבעים למסעלאחר יציאת מצרים, עד לחודש נ

"והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה, רק בשנה הראשונה ואומר:  האבן עזראשממשיך 

 .ובשנת הארבעים"]ובסמוך לה[ 

 

ם" בהמשך הפסוק:נאמר   ר ש ָּ בֵׁ ּקָּ ם ִמְריָּם ַוּתִ ָּ ת ש  מָּ  "ַוּתָּ

פטירת מרים הנביאה היוותה בוודאי מאורע שהותיר רושם רב בעם. מרים היתה שותפה למשה 

ֶחיה  ואהרן  שה ושל"א(: ע" )ט במסכת תעניתכפי שנאמר  -בהנהגה המעשית  :בהנהגת העם אַּ

וג' מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו  ,משה ואהרן ומרים :אלו הן ,פרנסים טובים עמדו לישראל

 כפי שלמדנו לאחר קריעת ים סוף -, ובהנהגה הרוחנית ..."באר בזכות מרים .ומן באר וענן :הן

ה ֲאחֹות ַאֲהרֹ": כא(-)שמות טו, כ ִביאָּ ח ִמְריָּם ַהּנְ ּקַ אַוּתִ צֶׁ ּה ַוּתֵׁ יָּדָּ ף ּבְ ת ַהּתֹ יהָּ  ןן אֶׁ ים ַאֲחרֶׁ ש ִ ל ַהּנָּ כָּ

ים ּוִבְמחֹלֹת ֻתּפִ ם ִמְריָּם .ּבְ הֶׁ ַען לָּ ה ,ַוּתַ אָּ ֹאה ּגָּ י גָּ ירּו לה' ּכִ ה ַביָּּם ,ש ִ מָּ  ."סּוס ְורְֹכבֹו רָּ

, שם הפיחה רוח של אמונה את העם כבר בימי שיעבוד מצרים הקשים דמותה של מרים ליוותה

 ותקוה בעם, ובמיוחד בנשים:

 כנע ילראשונה פגשנוה כמיילדת )פועה( יחד עם אמה יוכבד )שפרה(. המיילדות מיאנו לה

 לסייע בהתרבות העם. בגבורה להרוג את הזכרים והמשיכו לגזירת פרעה 

  ַחיּּון"בהמשך, בעקבות גזירת ת ּתְ ל ַהּבַ ִליֻכהוּ ְוכָּ ש ְ ה ּתַ ּלֹוד ַהְיֹארָּ ן ַהיִּ ל ַהּבֵׁ , )שמות א, כב( "ּכָּ

ומרים עמדה , את נשותיהם כל ישראל שילחוואחריו  את אשתו יוכבד,שילח עמרם אביה 

עמרם גדול "א(: ע" )סוטה יב בגמרא להחזיר את אמה, כמסופרמנגד ועודדה את אביה 

 :אמר ',כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו' :כיון שראה שאמר פרעה הרשע ,הדור היה

אמרה לו  .עמדו כולן וגירשו את נשותיהן .עמד וגירש את אשתו ,לשוא אנו עמלין

זכרים ואתה גזרת שפרעה לא גזר אלא על ה ,קשה גזירתך יותר משל פרעה ,אבא :בתו



 ,ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת ,פרעה הרשע ...על הזכרים ועל הנקיבות

עמדו כולן והחזירו  ,עמד והחזיר את אשתו ...אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת

 ."את נשותיהן

  :שמות  "ישראל את עתידה אמי שתלד בן שיושיע"לפני הולדת משה התנבאה מרים(

, בתיבה ביאור ונראה היה שאפסה התקוה. גם כאשר הניחה יוכבד את משה א, כב(רבה 

החזיקה מרים בנבואתה בוודאות, ומכח זאת התייצבה בגבורה בקרבת מקום על מנת 

חֹק" להיות לעזר בשעת הצורך: רָּ ב ֲאחֹתֹו מֵׁ ַתּצַ ה לוֹ  ,ַוּתֵׁ ֶׁ ש  ה ַמה יֵּׁעָּ עָּ , וכפי )שמות ב, ד( "ְלדֵׁ

, ואף הצליחה בחכמתה לדעת מה יהא בסוף נבואתה"": )שם( במדרש רבהשנאמר 

 להחזירו לבית הוריו עד שנגמל.

  ערב היציאה ממצרים, היתה זו מרים שהפיחה בנשות ישראל רוממות רוח של אמונה

בטחות היו ומ": כ( ,)שמות טו בפרשת בשלח ברש"יטחון בישועת ה' הגדולה, כמובא יוב

, ומשום "פים ממצריםוהם נסים והוציאו תצדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה ל

ח ": , לאחר קריעת ים סוף הובילה מרים את הנשים בהודאה לה', כנאמר )שם(כך ּקַ ַוּתִ

הּ  יָּדָּ ף ּבְ ת ַהּתֹ ה ֲאחֹות ַאֲהרֹן אֶׁ ִביאָּ אןַוּתֵׁ  ,ִמְריָּם ַהּנְ ים ּוִבְמחֹלֹת צֶׁ ֻתּפִ יהָּ ּבְ ים ַאֲחרֶׁ ש ִ ל ַהּנָּ  . "כָּ

 של "מעמדה : הרש"ר הירשכותב שם )שם( המופיע בשירת הים " ַאֲהרֹןֲאחֹות " על הכינוי[

כמעמד אהרן בין האנשים. כדרך שאהרן הפיץ בין  ]היה[בעם בין הנשים מרים[ 

 .האנשים את הדברים שנאמרו למשה, כן עשתה מרים בין הנשים"

סיונות יבמסע הארוך והעשיר בנ"...עלה של מרים: ועל פ הרש"ר הירשובפרשתנו כתב 

קשים לא היו הנשים שותפות למעשי הבגידה בה'... בשמחת לבב הן בטחו בה' וייחלו 

לו בהתמסרות, ולפיכך גזירת המיתה במדבר לא נגזרה על הנשים. ועתה, אימהות 

וסבתות עמדו לעלות עם הדור החדש אל הארץ המובטחת, והן שמרו בליבן את 

פי ה', והן יכלו לרוות את נפש -ר עלהזכרון החי של העבר במצרים ושל המסע במדב

הנכדים והנינים מן המעיין הרוחני של חוויותיהן עם ה'. אכן נשי ישראל הקדימו 

להצטייד ברוח ישראל והיו חדורות בה עד לעומק נפשן, ועובדה זו ראויה להיות 

 .נזקפת לזכותה של מרים שהאירה לפניהן כנביאה"

)ו, ד(  מיכה בנבואתתפקידה החשוב של מרים, שנמנתה לאור כל זאת, מבינים אנו את מקומה ו

ִדיִתיךָּ "בין גואלי ישראל:  ִדים ּפְ ית ֲעבָּ ץ ִמְצַרִים וִּמּבֵׁ רֶׁ אֶׁ ֱעִלִתיךָּ מֵׁ י הֶׁ ת ,ּכִ יךָּ אֶׁ נֶׁ ַלח ְלפָּ ש ְ אֶׁ ה ַאֲהרֹן  וָּ ֶׁ ֹמש 

 ."ּוִמְריָּם

 

 מבט לתלמיד

המופלאה של מרים, ותה סקירה זו של המקומות בהם פגשנו את דמ םתלמידיהעם  נערוך

 העם אז ומתמלאים אנו כיום אמונה, גבורה ודבקות ברצון ה'. ממנה התמלא

 



 

לומר לך מה קרבנות  ?מהולמה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אד": רש"יכתב 

 ."מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרת

פרשת פרה בפרשת חקת, הרי  פרשת פרה אדומה ענות על השאלה, מפני מה נכתבהרש"י בא ל

לצאתם נמנית בין שמונה הפרשיות שנאמרו ביום שהוקם המשכן בראש חודש ניסן בשנה השנית 

על פי הגמרא, שהתורה עונה ומדוע לא נכתבה קודם לכן? רש"י )ראה גיטין ס ע"א( ממצרים 

הסמיכה את פרשת פרה אדומה למיתת מרים כדי ללמדנו שמיתת צדיקים מכפרת על ישראל, כפי 

 ת מכפרים. שהקרבנו

 הרב קוקמרן מעוררת את העם לצער ולתשובה ובכך היא מכפרת, כפי שכותב  מיתת הצדיקים

 ל ידיבא ע ]של מיתת הצדיקים[ עיקר הכפרה"...ודאי : )מדבר שור, הדרוש הששה ושלושים(

 ...."ההתעוררות להחזיק בדרכים הטובים שלהם

 

 יא(-)פסוקים ב והוצאת המים מן הסלע המים תלונת בני ישראל אודות

 

ה ְוַעל ַאֲהרֹן" :בפסוק בנאמר  ֶׁ ֲהלּו ַעל ֹמש  ּקָּ ִּ ה ַוי דָּ עֵׁ יָּה ַמִים לָּ  "ְולֹא הָּ

 ."מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים": רש"יכותב 

"והיאך היתה הבאר ם ישראל במדבר: )במדבר ב( מתואר כיצד התהלכה הבאר עִ במדרש תנחומא 

עשויה, כמין סלע... והיתה מתגלגלת ובאה עמהן במסעות. כיון שהיו הדגלים חונין והמשכן 

עומד, היה אותו הסלע בא ויושב לו בחצר אוהל מועד. והנשיאים באין ועומדין על גבה 

 .ואומרים 'עלי באר', והיתה עולה..."

רים, נעלם הסלע ממנו נבעו מי הבאר: מסביר שכעת, בפטירת מ בהמשך פרקנו )פסוק י( רש"י

 .הלך הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר...""...

 

המעבר כפי שהבאנו בהקדמה לפרשתנו, עם ישראל נמצא בשנת הארבעים ליציאת מצרים בשלב 

טבע. פטירת בדרך הש בר להנהגת ארץ ישראל, שהיא הנהגהליוותה אותו במדמההנהגה הניסית ש

 .ן חלק מתהליך זה, הבותיהת הבאר בעקמרים והסתלקו

 : העמק דבר ופירושבכך כתב הנצי"ב 

 בשנה האחרונה היה סוף הליכות הנסיי בהנהגה נפלאה... ועתה היו עומדים ליכנס"...

לארץ ישראל ולהתנהג בהליכות הטבע תחת השגחת ה', על כן התנהג הקב"ה עמם 

בשנה זו בדרך הממוצע, וכמו אומנת ילד היונק העומד להגמל מחלב, כבר איזה משך 

לפני הגמלו מרגלת את הילד מעט מעט באכילת לחם... כי קשה להחליף סדר החיים 

להעמידם על הליכות עולם הטבע, בפעם אחת, כך החל המקום ית' להפרישם מן הנס ו

וללמדם איך יעשו בעת יהיה השגחה לענוש אותם ולמנוע מהם טובה, וגשמי השנה 

 .יעצרו, ולא יהיה עוד כח משה אשר בבקשתו לבד נעשה הכל..."



נו בצד הגשמי של "מרים סייעה למשה רב: (228עמ' במדבר ) בשיחותיוי"ה צהרכתב גם וכך 

הנהגת העם בסיפוק צרכיו. לכן במותה, התמעטה ההנהגה הניסית מצד זה ונסתלקה בארה 

 . של מרים"

"מתקרבים לסיום עסק המדבר, מתוך כך מסתלקת מרים וממילא כתב:  (250)עמ' ובהמשך 

מסתלקים המים שנמצאים בזכותה. נפגשים בחיסול המדבר, ומתוך כך בחיסול ההנהגה 

 .ית המיוחדת למדבר"האלוק

 

לאור דברי הנצי"ב מוולוז'ין והרב צבי יהודה קוק, נבליט בדברינו את המדרגה 

יים במקום לחיות חיים ניס -החדשה אשר לקראתה מתקדם עם ישראל 

קית על כל צעד ושעל, עומד העם לחיות במדבר, בהם ניכרת ההשגחה האל

מסתתרת בתוך ההנהגה  קיתישראל חיים טבעיים, כשההשגחה האלבארץ 

 הטבעית.

עליונה  איים זו, המתאימה לארץ ישראל, היהתורה מלמדת אותנו שמדרגת ח

 בהדרגה.ולכן על העם להסתגל אליה  יותר ממדרגת חיי הנס,

 

 

אֹמר" :בפסוק גנאמר  ה ַויֹּאְמרוּ לֵׁ ֶׁ ם ִעם ֹמש  עָּ ב הָּ י ה' ,ַויָּּרֶׁ ינוּ ִלְפנֵׁ ְגַוע ַאחֵׁ ַוְענּו ּבִ  "ְולּו גָּ

 ההנהגה הטבעית היא מדרגת החיים המתאימה לדור נוחלי הארץ, אך יחד עם זאת כל מעבר

, מלווה בקושי שנדרש האדם לעבור, ובפרט כשמדובר במעבר למדרגת חיים חדשה משמעותי

ומשבר, כאותו תינוק יונק שנגמל וקשה עליו פרידתו מאמו והוא מתמרמר על כך. כשנעלמה הבאר 

תב כאגה האלקית לעם ישראל לאורך שנות המדבר, נוצר משבר, וכך שציינה את הליווי וה

. "לא לקו עכשיו כמו שלקו בשאר תלונות, כי הדין עמהם, מאחר שלא היה להם מים": החזקוני

ולכן לא חרה  ,יםתייסרון ודאגה אמיזו, מכיוון שנבעה מתוך ח כלומר העם לא נענש על תלונה

 .בהם אף ה'

בזה ]אל משה[ "ולא מצאנו בדברי ה' יתעלה אליו : כתב פרק ד( שמונה פרקים) מב"םהרגם 

 .הענין לא כעס ולא קצף..."

 ]לעם[שמשה ואהרן נפלו על פניהם, השם לא חשב להם  יפל עף "וא: צרור המור בעל כתבוכך 

 .ן, לפי שאין אדם נתפס על צערו"וזה לעו

הודיע הכתוב כי כל העדה ישנם  וכאן"...כתב שהעם לא חטא בתלונה זו:  הקדוש אור החיים גם

 .בגדר זה, שיקראו בני ישראל... בגדר ישרים וצדיקים"

התלוננו על הם ולכן  הציק מאוד לישראל ונסביר לתלמידים שחסרון המים ,בדרך זו נלך גם אנו

 משה ואהרן, כי ראו בהם אחראים למצב, אך לא התכוונו לזלזל בהם או בהשגחת ה' עימם.

 



ד" :בפסוק ונאמר  ל מֹועֵׁ ַתח ֹאהֶׁ ל ּפֶׁ ל אֶׁ הָּ י ַהּקָּ נֵׁ ה ְוַאֲהרֹן ִמּפְ ֶׁ ם ,ַויָֹּּבא ֹמש  יהֶׁ נֵׁ לּו ַעל ּפְ ּפְ  ..."ַויִּ

 .להתפלל" -"ויפלו על פניהם : האבן עזראתב כ

 ."התפללו לדעת מה לעשות": העמק דבר ובפירושהנצי"ב וכן כתב 

 

 

 הקדמה לפרשיית מי מריבה

ושיטות שונות נאמרו בהסבר ציווי ה' למשה ובהסברת  בפירוש פרשיה זוהמפרשים האריכו 

 כנס לארץ.יבעטיו נענשו לא להחטאם של משה ואהרן, ש

כפי שיתבאר בהמשך, אולם עונשם החמור ואהרן אמנם אינו מפורש בפסוקים, חטאם של משה 

כיצד יתכן שמשה מרת חטאם. הדבר מעורר תמיהה: כנס לארץ מעיד, לכאורה, על חוישלא לה

ה"רבנו, אדון הנביאים, עליו העיד ה':  ֶׁ י ֹמש  ן הּוא ,ַעְבּדִ ֱאמָּ יִתי נֶׁ ל ּבֵׁ כָּ , ואהרן הכהן יב, ז( )במדבר "ּבְ

 קדוש ה', חטאו בחטא כה חמור, אשר בגללו נענשו בחומרה רבה כל כך? 

טא קל, שמדובר בחנראה  ,המפרשים א, הרי גם לאחר עיון בדבריהחט תרה חוממ ועוד קשה:

 את חומרת החטא? תואםהעונש החמור אינו ש ונראה

ה ְמֹאד" )נ, ג( בתהלים על הפסוק את מאמר חז"ל התלמידים נלמד עם ֲערָּ יו ִנש ְ מלמד " - "ּוְסִביבָּ

"עם : רש"יב(. ומבאר ע" )יבמות קכא שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה"

 .עם צדיקים ההולכים אחריו" -סביביו 

גבוהה לאין ערוך ממה שנדרש  הצדיקיםהצדק האלקי עמוק ומדויק. רמת הנאמנות הנדרשת מ

 שםוכחילול  סרון גדוליחכל שינוי קל מרצון ה' ומציוויו נחשב אצל הצדיקים כ משאר העם.

"החטא הקל של אנשי קודש עובדי ה', שקול בעיני ה' : )פסוק יב( הרש"ר הירשוכדברי . שמים

 .ל בני תמותה רגילים"כחטאים חמורים ש

משום כך, עונשם החמור של משה ואהרן אינו מעיד על גודל חטאם אלא דווקא על גדלותם 

 ומעלתם בעיני ה'. 

 

יחד עם לימוד מהות חטאם של משה ואהרן, נחזור ונדגיש את מעלתם 

 העליונה, שאסור שתפגם בעינינו בגלל החטא.

 

 

"החטא במשה : הרמב"ןוכך כתב  .פירושים שוניםבהסבר חטאם של משה ואהרן נאמרו  כאמור,

למפרשים בחטא  [פירושים רבים]ואהרן במי מריבה אינו מתפרסם בכתוב... וטענות רבות 

 .הזה..."

כבר רבו הדעות בענין חטא מי מריבה, והיה ספק אצל רבים במה חטאו משה "כתב:  והספורנו

 .ואהרן..."

 וורת יותר להבנה.דרכו של רש"י, המחאנו נסביר בעיקר לפי 



 

 משה מוציא מים מן הסלע

ה" :בפסוק חנאמר  דָּ עֵׁ ת הָּ ל אֶׁ ה ְוַהְקהֵׁ ּטֶׁ ת ַהּמַ ִחיךָּ  ,ַקח אֶׁ ה ְוַאֲהרֹן אָּ ַלע  ,ַאּתָּ ל ַהּסֶׁ ם אֶׁ ְרּתֶׁ ְוִדּבַ

יו ימָּ ַתן מֵׁ ם ְונָּ יהֶׁ ינֵׁ ם ,ְלעֵׁ ִעירָּ ת ּבְ ה ְואֶׁ דָּ עֵׁ ת הָּ ִקיתָּ אֶׁ ַלע ְוִהש ְ ם ַמִים ִמן ַהּסֶׁ הֶׁ אתָּ לָּ  "ְוהֹוצֵׁ

 

 ."'ודברתם אל הסלע'שלא צוה המקום להכותו אלא "...)בפסוק יא(:  רש"יכתב 

יורה להם עם אהרן ולדבר אל הסלע אותו יחד מטהו בידו, , כשללכת ה משהונצטולפי פירוש רש"י 

 ה'.

 

ם " :בפסוק ינאמר  הֶׁ ר לָּ ַלע ַויֹּאמֶׁ י ַהּסָּ נֵׁ ל ּפְ ל אֶׁ הָּ ת ַהּקָּ ה ְוַאֲהרֹן אֶׁ ֶׁ א ַהּמִֹרים ֲהִמן ַויְַּקִהלּו ֹמש  ְמעּו נָּ ש ִ

ִים ם מָּ כֶׁ ַלע ַהזֶּׁה נֹוִציא לָּ  "ַהּסֶׁ

 : רש"יכתב 

לפי שלא היו מכירין אותו, לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר, "

המן  ...מאיזה סלע תוציאו לנו מים, לכך אמר להם ,והיו ישראל אומרים להם מה לכם

 ."נוציא לכם מים ,שלא נצטוינו עליו ,הסלע הזה

 אוה לא ידע אם זהמשה אף ש -מתאר שהעם דחק במשה להוציא מים מאחד הסלעים רש"י 

 הסלע עליו ציוה ה', שכן עדיין לא הורהו ה' לאיזה סלע לפנות.

 

ִים ַויְֵּׁצאוּ ַמִים ַרבִּ " :בפסוק יאנאמר  ֲעמָּ הּו ּפַ ַמּטֵׁ ַלע ּבְ ת ַהּסֶׁ ת יָּדֹו ַויְַּך אֶׁ ה אֶׁ ֶׁ ם ֹמש  ּתְ ַויָּּרֶׁ ש ְ ים ַוּתֵׁ

ם ה ּוְבִעירָּ דָּ עֵׁ  "הָּ

 : רש"ימפרש 

ין, לפי שלא צוה המקום להכותו אלא " ודברתם אל 'לפי שבראשונה לא הוציא אלא ִטּפִ

, והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, 'הסלע

 .", ונזדמן להם אותו סלע והכהו)שמות יז, ו( 'והכית בצור' :שנאמר

, ואז יצאו בחייה מרים ה שמשה ידבר אל הסלע שממנו נבעה באראם כן, לפי רש"י, כוונת ה' הית

והעם אמר למשה  ,לא ידע היכן נמצא אותו סלעעדיין ממנו מים. כשאסף משה את העם כדבר ה', 

מכיוון שלא היה זה הסלע ו ,עליו לא נצטווה. משה דיבר אל אותו סלעשלהוציא מים מסלע אחר, 

חשב שהמים לא יצאו מכיוון שהיה עליו להכות בסלע כמו משה . לא יצאו ממנו מים ,ןהנכו

ה במסה ומריבה בשנה הראשונה ליציאת מצרים ולא לדבר אליו, ולכן היכה בסלע. ושנצטו

בינתיים זימן לו ה' את הסלע הנכון, אולם מפני שהיכה בו ולא דיבר אליו, יצאו ממנו טיפות מים 

 "מים רבים".  ממנו יצאוסלע שנית ומשה בהיכה אז בלבד. 

 



 כנס לארץיהגזירה על משה ואהרן לא לה

ל ַאֲהרֹן" :בפסוק יבנאמר  ה ְואֶׁ ֶׁ ל ֹמש  ר ה' אֶׁ י  ,ַויֹּאמֶׁ נֵׁ י ּבְ ינֵׁ ִני ְלעֵׁ ֵׁ יש  י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ֱאַמְנּתֶׁ ַיַען לֹא הֶׁ

ל אֵׁ רָּ ם ,ִיש ְ הֶׁ י לָּ ַתּתִ ר נָּ ֶׁ ץ ֲאש  רֶׁ אָּ ל הָּ ל ַהזֶּׁה אֶׁ הָּ ת ַהּקָּ ִביאוּ אֶׁ ן לֹא תָּ כֵׁ  "לָּ

שלא יזכו לעבור את  ה על חוסר הדיוק בביצוע ציווי ה'. נגזר עליהםמשה ואהרן נענשו בחומר

 כנס לארץ ישראל.יהירדן ולה

י"את מהות חטאם: מסביר ה'  ,למשה ואהרןה'  בדברי ם ּבִ ֱאַמְנּתֶׁ י  ַיַען לֹא הֶׁ נֵׁ י ּבְ ינֵׁ ִני ְלעֵׁ ֵׁ יש  ְלַהְקּדִ

ל אֵׁ רָּ  :ואומרים ,דש לעיני העדהוהייתי מק ,ברתם אל הסלע והוציאילו דישא": רש"יומבאר  ,"ִיש ְ

ּבּורֹו של מקום, קל וח' ם ּדִ ּי  מר ומה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה ְמקַׁ

 .'"אנו

 על רש"י, מסביר את דבריו:  גור אריההמהר"ל מפראג בפירושו 

"השם יתברך היה רוצה שיקנו ישראל אמונה שלימה... והיה הוא יתברך רוצה שיהיו 

כל הנמצאים נמשכים אחר דיבור השם יתברך לעשות רצונו מעצמם, לא על ידי 

הכרחי, ובזה יעשו ישראל גם כן רצון השם יתברך מעצמם בשמחה... וזהו ענין 

ברצון בלי פועל הכרחי, היה האמונה. ולפיכך אם דיבר אל הסלע והיה מקבל דבריו 

זה קידוש שמו לעשות רצונו באמונה... וזה שאמר: 'יען אשר לא האמנתם להקדישני 

לעיני בני ישראל', שאילו דברתם, והיו הנמצאים נמשכים אחר השם יתברך ברצון, 

 .היה קדושה לעיני ישראל שיהיו נמשכים גם כן אחריו..."

 ה היתה לרומם את בני ישראל למדרגת אמונה חדשה.שכוונת ה' בציוויו למשמבאר המהר"ל 

נותן את מימיו בנפש חפצה, ללא כפיה אלא או העם את משה מדבר אל הסלע והסלע כאשר יר

לעשות את רצון ה' בשמחה, לנהוג כך ועליהם גם מתוך היענות טבעית לדיבורו של משה, ילמדו כי 

  ללא הכרח וכפיה.

וכך הוחמצה ההזדמנות  ,הסתפק בדיבור אלא היכה בסלעמשה, בשל הנסיבות שהתהוו, לא 

 להביא את בני ישראל לידי לימוד זה ומדרגה זו.

ְנֶתםעולה שפירוש המילים ' מדברי רש"י האמינו  ' אינו, חלילה, שמשה ואהרן עצמם לאלֹא ֶהֱאמַּ

פעיל', 'פועל בבנין 'ה -, כפי רצון ה' )'האמנתם' לבוא לידי אמונה שלמה בה', אלא שלא גרמו לעם

 . יוצא' בלשון הראשונים(

ידי דיבור יה שהסלע ישמע בקול משה דווקא על שרצון ה' ה , נסבירלאור דברי רש"י והמהר"ל

הכאה, ובכך ילמדו ישראל כי עליהם לשמוע בקול ה' מתוך שמחה ואמונה בו ולא באמצעות ולא 

שה היכה בסלע ולא ביצע את חטאם של משה ואהרן היה בכך שבסופו של דבר מ רק מתוך כפיה.

 דבר ה' בשלמות.

 

בלימוד זה נדגיש הן את החיוב לקיים את ציווי ה' באופן מדויק והן את רצון ה' 

 שעם ישראל ילמדו לקיים את מצוותיו מתוך שמחה ואהבה.

 

 



 מבט למורה

 מוסיף ומסביר מדוע נענשו משה ואהרן בחומרה רבה כל כך בשל חטא הנראה הקדוש אור החיים

 בעינינו קל:

הגדול באמצעות  שםשאם היו משה ואהרן עושים קידוש ה ,ועומק הדברים הוא"

 היו מחליטים אמונת ה' בלבם שלימה ,שהיתה העדה גם כן כולה שלימה וצדיקים

מהם חלק הרע והיה  מלשון גירוש[]והיה נגרש  עושים את אמונתם קבועה ומוחלטת[]

בהם להעמיד אמונתם לדורי דורות, ומעתה היו משה ואהרן נכנסים לארץ והיה  כח

 וכיון שבא תיקון הדבר על ידיהם ולא עשאוהו נחלט הדבר ...משה בונה בית המקדש

שאם היו  ,ומתוכיות הדברים נשמע ...נעשתה המדרגה הנמוכה יותר מוחלטת וקבועה[]

שיעביר ה' את רוח  ,ר שבן דוד באמקדשים שם שמים לעיניהם היה הדור ההוא כדו

 ."הטומאה ומלאה הארץ דעה את ה'

ישראל  ', היתה נקבעת אמונת ה' בלבה האל הסלע כפי שציואילו משה ואהרן היו מדברים כלומר 

באופן מוחלט והם לא היו חוטאים יותר לעולם, וכך היו נמנעים חורבנות בתי המקדש והגלויות. 

שלא  -עם ישראל הוחמצה על ידי משה ואהרן, היה עונשם חמור מכיון שהזדמנות זו לתקן את 

, וכן מתבאר שעונש זה הוא יכנסו לארץ )בדבריו אף מתבאר הקשר המהותי בין החטא לעונש

 כדאי לעיין בדבריו בהרחבה(. לטובת עם ישראל.

ם להבנה ולהסברה לתלמידים צעירים. מכל מקום ניתן עמוקים וקשי הקדושאור החיים דברי 

שכאשר יראו ישראל את משה מדבר אל הסלע ומוציא ממנו היתה כוונת ה' ש להסביר על פי דבריו

כך, עד שלעולם לא ירצו לחטוא, אלא רק לשמוע מים, יתמלאו בקדושה ובאהבת ה' עצומה כל 

 הוחמצה ההזדמנות לכך מפני חטאם של משה ואהרן.בקול ה' ולקיים מצוותיו, אך 

 

 

 

ם" :בפסוק יגנאמר  ש  ּבָּ דֵׁ ּקָּ ִּ ת ה' ַוי ל אֶׁ אֵׁ רָּ י ִיש ְ בוּ ְבנֵׁ ר רָּ ֶׁ ה ֲאש  י ְמִריבָּ ה מֵׁ ּמָּ  "הֵׁ

שמתו משה ואהרן על ידם. שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין  -"ויקדש בם : רש"יכתב 

 ...."ומתקדש על הבריות ]נעשה נורא על כולם[הוא ָיראּוי  ,דשיוובמק

על ידי שהצדיקים הללו נפגעו במידת מוסר.  ממאורע זה ומעונשם של משה ואהרן למדים הכל

הדין, בהקפדת ה' עליהם אף כחוט השערה, נתקדש ונתעלה שם ה' לעיני ישראל, ומכך ילמדו 

 .כולם ליראה אותו

 

 כא(-)פסוקים יד בקשת ישראל מאדום לעבור דרך ארצם

 

ְך " :בפסוק ידנאמר  לֶׁ ל מֶׁ ש  אֶׁ דֵׁ ִכים ִמּקָּ ה ַמְלאָּ ֶׁ ַלח ֹמש  ש ְ ל ,ֱאדֹוםַויִּ אֵׁ רָּ ִחיךָּ ִיש ְ ַמר אָּ  ,ּכֹה אָּ

ְתנוּ  אָּ ר ְמצָּ ֶׁ ה ֲאש  אָּ לָּ ל ַהּתְ ת ּכָּ ה יַָּדְעּתָּ אֵׁ  "ַאּתָּ



בדרך כנס לארץ ישראל ימעוניינים לההיו הסמוכה לארץ אדום, ישראל החונים בקדש,  בני

  דרך ארץ אדום. -הקצרה 

בני ישראל אדום פחדו מפני בני ישראל, אולם ה( מתבאר ש-פסוקים ד ,)פרק ב בפרשת דברים

י ...": ברשות בלבד לעבור בארצםו אדוםמלחמה בנצטוו להימנע מ נֵׁ ם ּבְ יכֶׁ ְגבוּל ֲאחֵׁ ם עְֹבִרים ּבִ ַאּתֶׁ

ִעיר ֵׁ ש  ִבים ּבְ ו ַהיֹּש ְ ָּ ש  ם ְמֹאד, עֵׁ ַמְרּתֶׁ ם ְוִנש ְ ם .ְוִייְראוּ ִמּכֶׁ רּו בָּ ְתּגָּ ם מֵׁ  ,ַאל ּתִ כֶׁ ן לָּ ּתֵׁ י לֹא אֶׁ ם ַעד ּכִ ַאְרצָּ

ל גֶׁ ף רָּ  . ..."ִמְדַרְך ּכַ

 

שלב חדש בכך נפתח  חים אל מלך אדום כדי לבקש ממנו רשות לעבור בתחומו.לח שלימשה רבנו ש

 .מתמודדים גם עם אומות העולם , בהתקרבם לארץ ישראל,, אשר מעתהבדרכם של ישראל

שבין אדום לישראל, אולם אין בכך את האחוה בדבריו ומזכיר משה רבנו פונה אל אדום בידידות 

בכוונת משה לרמוז לאדום, צאצאי עשו, שלא יפריעו לעם חז"ל הבינו כי פניה של נימוס גרידא. 

 ישראל בדרכו לכבוש את ארץ ישראל, שכן אין ביכולתם לערער על זכותם של ישראל על הארץ.

האחוה, אלא  ]להזכיר[ לזכורוכי מה צורך היה למשה "(: במדבר כ, יד) במדרש אגדהוכך נאמר 

אחי  ,נו, 'ועבדום וענו אותם'... ואתההיה עלינו ועליך מימות אברהם זקנכך אמר משה: שטר 

ישראל היית והיה לך לפרוע החוב כשם שעשינו אנחנו... ומאחר שלא רצית אתה לפרוע החוב 

אל מקומנו  אלא פרענו אנחנו, לנו משפט הירושה, ועתה הנח לנו שנעבור בארצך עד שנלך

 .ואל ארצנו"

מה ראה להזכיר כאן אחוה, אלא אמר לו אחים אנחנו בני אברהם, ": רש"יגם  כך הביא

 .", ועל שנינו היה אותו החוב לפרעו'כי גר יהיה זרעך' :שנאמר לו

( נגזרה על צאצאי עשיו באותה מידה שנגזרה על גזירת הגלות בברית בין הבתרים )בראשית טו, יג

צאצאי יעקב, ומכיון שעשיו לא השתתף בפירעון החוב )גזירת הגלות(, אין לו זכות וחלק בנחלת 

 ארץ האבות, ואיננו רשאי לעכב בעדנו מלעבור בארצו ולקבל את הארץ המיועדת לנו.

  

ךָּ " :בפסוק יזנאמר  א ְבַאְרצֶׁ ה ּנָּ רָּ י ,ַנְעּבְ ה מֵׁ ּתֶׁ ם ְולֹא ִנש ְ רֶׁ ה ּוְבכֶׁ דֶׁ ש ָּ ר לֹא ַנֲעֹבר ּבְ  "...ְבאֵׁ

מנסה להסיר את חששותיו של מלך אדום, ומבטיח לו שלא יגרם כל נזק כלכלי לעמו  משה

 ממעברם של ישראל.

 .שלכם, כי המים היו יקרים לאומות באותה הארץ" -"לא נשתה מי באר : הרשב"םוכך כתב 

 

ךְ ...": בהמשך הפסוקנאמר   לֵׁ ְך נֵׁ לֶׁ ְך ַהּמֶׁ רֶׁ ךָּ  ,ּדֶׁ ֻבלֶׁ ר ַנֲעֹבר ּגְ ֶׁ ֹמאול ַעד ֲאש  ה יִָּמין ּוש ְ  "לֹא ִנּטֶׁ

אנו מבטיחים ללכת  - כלומר ,את בהמתנו ולא יטו לכאן ולכאן לאכול""אנו חוסמים : רש"יכתב 

 .וברנובע , בה אין חשש שנגרום נזקהמיועדת לרבים ומרכזיתדרך רחבה  -דרך המלך רק ב

"באותה הדרך שיצוה המלך שנלך בה, כמנהג כל מלך הנותן מעבר לצבא : כתב הספורנוו

 .אנשי שלומו לשלוח עמהם מורה בדרך..."

לאור דברי המפרשים נסביר שמשה הבטיח בדבריו שהעם יעבור רק במקומות שיקבל לכך את 

 רשות המלך ולא יגרום כל נזק.



 

יו ֱאדֹום": בפסוק יחנאמר  לָּ ר אֵׁ י ַויֹּאמֶׁ ךָּ  ,לֹא ַתֲעֹבר ּבִ אתֶׁ א ִלְקרָּ צֵׁ ב אֵׁ רֶׁ חֶׁ ן ּבַ  "ּפֶׁ

 .'"ועל חרבך תחיה' :אני אצא עליכם במה שהורישני אבי )בראשית כז, מ("...: רש"יכתב 

 .")תהלים קכ, ז( "והיינו דכתיב: 'אני שלום וכי אדבר המה למלחמה': כתב בעל הטוריםו

טת תשובת אדום התקיפה ולשלוחיו, ב בפימשה רבנו  לעומת דברי השלום והאחוה ששם

 .מוצדקת ללא כל סיבהוהמאיימת, 

 

ה" ט:בפסוק ינאמר  ה ַנֲעלֶׁ ְמִסּלָּ ל ּבַ אֵׁ רָּ י ִיש ְ נֵׁ יו ּבְ לָּ ה ֲאִני וִּמְקַני  ,ַויֹּאְמרּו אֵׁ ּתֶׁ יךָּ ִנש ְ ימֶׁ ְוִאם מֵׁ

ם י ִמְכרָּ ַתּתִ ה ,ְונָּ ֱעֹברָּ ַרְגַלי אֶׁ ר ּבְ בָּ ין דָּ  "ַרק אֵׁ

ילכו במסלה העולה  ]אלא["אחרי כן שלחו להם, שלא יקרבו לערים כלל אבל : הרמב"ןכתב 

לארץ כנען שהיא סלולה וכבושה לכל, ואם ישתו מימי הנהרות בדרכים הם והבהמות בעברם 

 .בנהר יתנו דמיהם שנהנו מהם, על כן אמר 'רק אין דבר', שאין בזה הפסד שום דבר"

 אלא הציעו ישראל בהבטחה שיימנעו מכל היזק, לא הסתפקולפי מפרשים אלה, בפניה השניה 

 ממעברם בארצם.גם להרוויח כתוצאה אדום ל

כך אמר משה: אף על פי שיש בידינו מן לאכול "...: כבר בפניה הראשונה רש"יפירש  מעין זה

, ]אורח[ובאר לשתות לא נשתה ממנו, אלא נקנה מכם אוכל ומים להנאתכם, מכאן לאכסנאי 

 ."]מארחו[אף על פי שיש בידו לאכול יקנה מן החנוני כדי להנות את אושפיזו 

 

ר לֹא ַתֲעֹבר" :בפסוק כנאמר  ה ,ַויֹּאמֶׁ קָּ ד ּוְביָּד ֲחזָּ בֵׁ ַעם ּכָּ אתֹו ּבְ א ֱאדֹום ִלְקרָּ  "ַויֵּׁצֵׁ

שפת  - ים להם בשפה המקובלת בידםלהיענות להפצרותיהם של ישראל ועונ יםאדום מסרב

 .")בראשית כז, כב( 'והידים ידי עשו' :בהבטחת זקננו": רש"יתב המלחמה, כפי שכ

. התקרבותו של עם למרות דברי הפיוס של עם ישראל, אדום מסרבים ואף מוכנים לצאת למלחמה

ִחית  ישראל לארץ מגבירה את פחד העמים. העמים יודעים מה מטרת יציאתנו ממצרים, " ְסְדָך  נ  ְבחַּ

ְלת   ְלת  ֵנהַּ א  ם זּו ג  ְדֶשָך עַּ ְזָך ֶאל ְנֵוה ק  ְתָך ...ְבע  ֲחל  ר נַּ ֵעמֹו ְּבהַּ שעם כ יז(.-" )שמות טו, יגְתִבֵאמֹו ְוִתט 

ישראל חוזר לארצו מתקדש שם שמים ברבים והתביעה המוסרית כלפי האומות ללכת בדרך 

 . עזה התנגדותעמים בקרב ההאמת מעמיקה ומתרחבת, לכן מתעוררת 

 

יו" :בפסוק כנאמר  לָּ עָּ ל מֵׁ אֵׁ רָּ ְגֻבלֹו ַויֵּׁט ִיש ְ ל ֲעֹבר ּבִ אֵׁ רָּ ת ִיש ְ ן ֱאדֹום ְנֹתן אֶׁ אֵׁ  "ַוְימָּ

לחם עם ימנע מלהינצטוו להש פניפנו מן המקום, מ ,מוחלט משראו ישראל שסירובו של אדום

 .)ולא מתוך פחד מאדום(אדום 

 

בלימוד פרשה זו נדגיש מחד את זקיפות הקומה והביטחון שמבטא משה רבנו 

לב לאופן המכובד בו מתייחס משה לאדום וכן  נשיםבפנייתו לאדום, ומאידך, 

לכך שישראל נוהגים עם אדום בדרכי שלום, על אף יחסו השלילי של אדום 

 כלפיהם, מפני ציווי ה'.



 

 כט(-כב)פסוקים  פטירת אהרן הכהן בהר ההר

 

ר" :כד-בפסוקים כגנאמר  הָּ הֹר הָּ ל ַאֲהרֹן ּבְ ה ְואֶׁ ֶׁ ל ֹמש  ר ה' אֶׁ יו ... ַויֹּאמֶׁ ל ַעּמָּ ף ַאֲהרֹן אֶׁ סֵׁ יֵׁאָּ

ה י ְמִריבָּ י ְלמֵׁ ת ּפִ ם אֶׁ ר ְמִריתֶׁ ֶׁ ל ַעל ֲאש  אֵׁ רָּ י ִיש ְ י ִלְבנֵׁ ַתּתִ ר נָּ ֶׁ ץ ֲאש  רֶׁ אָּ ל הָּ י לֹא יָֹּבא אֶׁ  "ּכִ

מנהיג  הכהןאולם על אהרן  ,בדרכם לארץ ישראלממשיכים מקיפים את ארץ אדום ובני ישראל 

 נגזר שלא יכנס לארץ, וכעת הגיעה שעת פטירתו. העם עוד מימי השעבוד במצרים,

, לג )במדבר וכך נאמר שם אב,-א א' במנחםומפורש שתאריך פטירתו של אהרן ה בפרשת מסעי

י ה' ": לח( ר ַעל ּפִ הָּ ל הֹר הָּ ן אֶׁ םַויַַּעל ַאֲהרֹן ַהּכֹהֵׁ ָּ ת ש  ש   ...ַויָּּמָּ ד ַלחֹדֶׁ חָּ אֶׁ י ּבְ ש  ַהֲחִמיש ִ חֹדֶׁ  . "ּבַ

 

ר" :כה בפסוקנאמר  הָּ ם הֹר הָּ נֹו ְוַהַעל ֹאתָּ ר ּבְ זָּ ְלעָּ ת אֶׁ ת ַאֲהרֹן ְואֶׁ  "ַקח אֶׁ

 . .."בדברי נחומים. - קח את אהרן": רש"יכתב 

 שלא יצטער על כך. אחיו שהגיעה עת פטירתו ולעודדו אהרן לבשר ל -על משה מוטל הציווי הקשה 

 

נוֹ " :בפסוק כונאמר  ר ּבְ זָּ ְלעָּ ת אֶׁ ם אֶׁ ּתָּ ש ְ יו ְוִהְלּבַ דָּ גָּ ת ּבְ ת ַאֲהרֹן אֶׁ ט אֶׁ ֵׁ  "...ְוַהְפש 

 .את בגדי כהונה גדולה..." -את בגדיו ": רש"י כתב

 

עד  להמתין עם הדבר די הכהונה במעמד זה? מדוע לאמדוע נצטוה משה להלביש את אלעזר בבג

 ?רדת משה ואלעזר מהר ההר

נתמנה אלעזר לכהן גדול במקום אהרן ]לבישת בגדי כהן גדול[ "על ידי כך : הרש"ר הירשכתב 

 .וכך זכה אהרן לראות לפני מותו שחייו נמשכים בחיי בנו"

)בפסוק  רש"יבראותו שבנו אלעזר נתמנה במקומו, וכפי שכתב  -אהרן יכול להתנחם בכך על מותו 

 .אשריך שתראה כתרך נתון לבנך..." .אמור לו:"..: כה(

 

ה": בפסוק כזנאמר  דָּ עֵׁ ל הָּ י ּכָּ ינֵׁ ר ְלעֵׁ הָּ ל הֹר הָּ ה ה' ַויֲַּעלּו אֶׁ ר ִצּוָּ ֶׁ ֲאש  ה ּכַ ֶׁ  "ַויַַּעש  ֹמש 

  .הצדיק, משה מקיים מיד את ציווי ה'אחיו למרות הקושי והצער על הפרידה מאהרן 

 ."כבילא ע ,אף על פי שהדבר קשה לו": רש"יכתב כפי שו

 

נבליט בפני התלמידים את נאמנותו המוחלטת של משה לדבר ה'. גם כאן, 

 כאשר קשה למשה לבצע את ציווי ה', הוא אינו מתעכב אלא מבצעו בזריזות.

 

 

נוֹ " :בפסוק כחנאמר  ר ּבְ זָּ ְלעָּ ת אֶׁ ם אֶׁ ש  ֹאתָּ ְַּלּבֵׁ יו ַוי דָּ גָּ ת ּבְ ת ַאֲהרֹן אֶׁ ה אֶׁ ֶׁ ט ֹמש  ֵׁ  "...ַויְַּפש 



אותם בגדים הראוים לכהן גדול יותר  - "והפשט את אהרן את בגדיו: )פסוק כו( הספורנוכתב 

שהיה לבוש ארבעה בגדי כהן הדיוט, ובכן נשאר  -על כהן הדיוט. 'והלבשתם את אלעזר' 

 .אהרן בארבעה בגדי כהן הדיוט..."

 

 מבט לתלמיד

המפרשים הביאו את דברי המדרש שאהרן נתלבש בבגדי שכינה, אך אנו נסביר 

לתלמידים כדברי הספורנו שהבאנו, שמשה הפשיט מאהרן רק את הבגדים 

 המיוחדים לכהן הגדול, ואהרן נשאר לבוש בבגדי כהן הדיוט.

 

 

ד "...: בהמשך הפסוקנאמר  ר ַויֵּׁרֶׁ הָּ רֹאש  הָּ ם ּבְ ָּ ת ַאֲהרֹן ש  ר ִמןַויָּּמָּ זָּ ְלעָּ ה ְואֶׁ ֶׁ ר ֹמש  הָּ  "הָּ

ה'"אמר לו:  :רש"יכתב   'עצום עיניך'וקמץ,  'פיך ְקמֹוץ'ופשט,  'פשוט ידיך', ְוָעָלה 'למיטה ֲעל 

 ..".ועצם.

איננו שמופשט ברי חז"ל "מיתת נשיקה" )ביטוי מכונה בדמיתתו סורים. יאהרן זכה למות ללא י

 גדלותו המיוחדת של אהרן.מעידה על מיתה זו  מתאים לתלמידים צעירים(.

 

ית " :בפסוק כטנאמר  ים יֹום ּכֹל ּבֵׁ לֹש ִ ת ַאֲהרֹן ש ְ ְבּכוּ אֶׁ ַוע ַאֲהרֹן ַויִּ י גָּ ה ּכִ דָּ עֵׁ ל הָּ ְראּו ּכָּ ַויִּ

ל אֵׁ רָּ  "ִיש ְ

אוי  בוכה ואומר:, שראוהו למשה יורד מן ההר ובגדיו קרועים ואפר על ראשו"...: החזקוניכתב 

 ."...מצינו לשון ידיעה קרויה ראיהדבר אחר: . עליך אהרן אחי

םכי "...: הרלב"גוכתב  ּלָ הבינו וראו מה שנפקד מהם במותו. כי הוא היה משתדל בחריצות  כ 

בהנהגת ישראל והיה מישיר אותם אל הטוב ומרחיק מהרע בתכלית מה שאפשר. ולזה בכו 

 .אותו כל בית ישראל שלושים יום"

מונה את אהרן הכהן בין שלושת הפרנסים הטובים שעמדו לישראל  א(ע" )ט תעניתבהגמרא 

שה פרנסים טובים ושל :יהודה אומר בייוסי ברבי ר": וניתנו על ידם מתנות, וזו לשון הגמרא

באר וענן  :ואלו הן ,וג' מתנות טובות ניתנו על ידם ,משה ואהרן ומרים :אלו הן ,עמדו לישראל

מת  ...מתה מרים נסתלק הבאר .מן בזכות משה ,עמוד ענן בזכות אהרן ,באר בזכות מרים .ומן

שמע שמת  ,מה שמועה שמע '.וישמע הכנעני מלך ערד, שנאמר: 'אהרן נסתלקו ענני כבוד

ויראו כל ' :והיינו דכתיב .אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל

ִיְראּו' אלא אל  :אבהו ביאמר ר ',העדה כי גוע אהרן יָראוּ 'תקרי 'וַׁ י   .'"וַׁ

ודאגתו המסורה לשמרם מכל דבר רע. חסרון ענני הכבוד הבליט לעיני ישראל את טובו של אהרן 

בזכותו זכו לליווי האלקי המופלא על ידי ענני הכבוד, וכעת משנסתלקו ענני הכבוד הרגישו 

 בעוצמה רבה את גודל האבדה. 



ן , הבינו שאהר, בראותם את משה מתאבל על אהרן אחיוישראלש, נסביר לאור דברי המפרשים

 .נפטר והתעוררו לאבל כבד עליו

ֵכר  :יחד עם הילדים בדמותו של אהרן, בגדלותו ובמעשיו הטובים, עליהם בכו כל בית ישראל ִנז 

 .כבר בזמן השעבוד במצרים היה אהרן מנהיג את עם ישראל ומעודד אותם 

 על גדולתו של אחיו ולא קינא, אהרן שמח  ,ל ישראלכאשר התמנה משה למנהיגם ש

ִלּבוֹ "שנאמר:  ַמח ּבְ ֲאךָּ ְוש ָּ  .)שמות ד, יד( "ְורָּ

  הלך עם משה בגבורה אל פרעה ואף עשה בעצמו חלק מן המכות.אהרן 

 לגשת אל ההר, קרוב יותר מכל העם.אהרן נקרא  במעמד הר סיני 

 מסר אהרן את נפשו כדי להצילם מן החטא. כשחטאו ישראל בעגל 

 ּדֹם ַאֲהרֹן"את הדין באהבה, אהרן קיבל  כאשר מתו שני בניו , והמשיך )ויקרא י, ג( "ַויִּ

 אכילת הקדשים בשמחה.בבעבודת המשכן ו

  עבד במשכן בזריזות, ביראה ובאהבה, תוך הקשבה מוחלטת לדבר ה'.אהרן 

 אשר עליו, בנושאו אותם על ליבו בכל עת,  על בני ישראל בבגדי הכהונה אהרן כיפר

  פורים.יבתפילותיו ובמיוחד בעבודת יום הכ

 היה הראשון  בשאר הפרשיות אהרןכמה פרשיות בתורה נאמרו לאהרן מפי הגבורה, ו

משה למד מפי סדר משנה,  כיצד"ב(: ע" נד עירובין)בגמרא ללמוד ממשה רבנו, כמתואר 

 ...."נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו ,הגבורה

 ב("י, מא)פ" בפרקי אבותאחרי השלום, כפי שנאמר במשנה  כל ימיו היה אהרן רודף :

 הבריות את אוהב, שלום ורודף שלום אוהב, אהרן של מתלמידיו הוי :אומר הלל"

 ."לתורה ומקרבן

 : )יב, ג( מסופר ובאבות דרבי נתן

"אוהב שלום כיצד, מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד, כדרך 

ְוָלהשהיה אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד. שנאמר: 'תורת אמת היתה בפיהו,   ְועַׁ

 .(, ו)מלאכי ב לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי, ורבים השיב מעון'

כשהיה אהרן מהלך בדרך,  - ?מה תלמוד לומר 'ורבים השיב מעון' :רבי מאיר אומר

אוי  ביקש אותו האיש לעבור עבירה. אמר:פגע בו באדם רשע, ונתן לו שלום. למחר 

לי, היאך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן, בושתי הימנו שנתן לי שלום. נמצא 

 אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. 

 ך אהרן וישב אצל אחד מהם. אמר לו:ריבה זה עם זה, הלוכן שני בני אדם שעשו מ

בני, ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר אוי לי היאך אשא 

את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד 

ראה חברך מהו בני  :בו. והולך אהרן ויושב אצל האחר, ואומר לוישמסיר קנאה מל

אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, ואומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את 

חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. 



ויבכו את אהרן שלשים יום כל ' :וכשנפגשו זה בזה, גפפו ונשקו זה לזה. לכך נאמר

 ."'בית ישראל

 האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום - כל בית ישראל": רש"יוכך כתב גם 

 ."ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו

  שה פרנסים ושל :יהודה אומר בייוסי ברבי ר": נאמר א(ע" )ט במסכת תעניתבגמרא

 ,וג' מתנות טובות ניתנו על ידם ,משה ואהרן ומרים :אלו הן ,טובים עמדו לישראל

מתה  .מן בזכות משה ,עמוד ענן בזכות אהרן ,באר בזכות מרים .באר וענן ומן :ואלו הן

וישמע הכנעני מלך , שנאמר: 'מת אהרן נסתלקו ענני כבוד ...מרים נסתלק הבאר

שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות  ,מה שמועה שמע '.ערד

אל  :אבהו ביאמר ר ',ויראו כל העדה כי גוע אהרן' :והיינו דכתיב .בישראל להלחם

ִיְראּו'תקרי  יָראוּ 'אלא  'וַׁ י   ."'וַׁ

לה זכו בני ישראל בזכותו של אהרן הנוספת לאור דברי הגמרא, נעמוד על הטובה הגדולה 

 ענני הכבוד שהגנו עליהם במדבר. -

"אהרן סייע למשה רבנו בצד הרוחני של : (228עמ' במדבר ) יובשיחותהרצי"ה  והוסיף

והסתלקו הנהגת העם, בעבודת הקודש, לכן במותו, התמעטה ההנהגה הניסית מצד זה 

 .ענני הכבוד"

 

על המידות הטובות והמעשים  םתלמידיהעם נחזור  ,עם פרידתנו מאהרן הכהן

בליבנו את ההערצה  חומש, ונקבעהלים של אהרן, בהם נפגשנו בלימוד הגדו

 נדגיש שלוש נקודות מרכזיות: .תולודוההשתוקקות לג

הדיבור על מידותיו הטבות ומעשיו הגדולים של אהרן מעמיק בקרבנו את  .א

 הרצון להתחקות אחר אישיותו וללמוד ממידותיו ומעשיו.

הלימוד אודות אהרן מלמד אותנו על גודל האבדה והצער שהיו לישראל  .ב

 בפטירתו.

ל אהרן מציינת את סוף תקופת ההנהגה הניסית והתחלתה פטירתו ש .ג

 של ההנהגה הטבעית.

 

 

 

 

 

 



 פרק כרעיונות מרכזיים ב

 פטירת מרים הנביאה:

  מעוררת את עם ישראל לתשובה ובכך היא פטירת הצדיק  - מכפרת צדיקיםמיתת

 מכפרת על העם.

 כנס לארץ:יהגזירה שנגזרה על משה ואהרן שלא לה

  'את ציווי ה' יש למלא באופן מדויק. -שמיעה בקול ה 

  מכיון שלגביהם,  ,אף על חטא קלאת הצדיקים  ה' מעניש -הקב"ה מדקדק עם הצדיקים

 חילול השם.אפילו סטיה קלה מרצון ה' גורמת ל

  ות מתוך אמונה, הזדהות פנימית ושמחה.צריך להיקיום המצוות  -מצוות ה' קיום אופן 

 

 בקשת ישראל מאדום לעבור בארצם: 

 השלום מעלת. 

 גם כאשר פונים אל אומות העולם, יש לעשות זאת בכבוד - התיחסות יפה לכל אדם. 

 נובעת משבועת ה' לאבות הזכות על ארץ ישראל  - ישראל על ארץ ישראל זכותם של

  .ומהברית שכרת עמהם

 ללא הצדקה, כפי טבעם  ם ישראללמלחמה עִ  יצאו אדום -אדום הרצחני של  טבעו

ְרְּבָךוְ "ר בברכת יצחק לעשו: וזכמה ל חַּ  .כז, מ( בראשית) "ְחֶיהִת  עַּ

  המלחמה גם כאשר קיימת עילה מוצדקת לצאת למלחמה - על פי ה' -מלחמות ישראל ,

 נמנעו ישראל ממלחמה נגד אדום, בשל ציווי ה'. כך משום. צריכה להיעשות על פי ה'

 

 ההר:פטירת אהרן הכהן בהר 

  להצטער על הסתלקותו מאתנו פטירת הצדיק, יש ב -מעלת הצער על צדיק שנפטר

 להשתדל ללמוד מדרכיו ולהדבק בהן.ו

 

  



 פרק כא

 :עיקרייםנושאים בפרקנו ארבעה 

 מלחמת הכנעני מלך ערד .1

 ועונש הנחשים השרפיםתלונת העם  .2

 חל ארנון ושירת הבארהמשך המסעות, ניסי נ .3

 עבר הירדן המזרחי כיבוש .4

 

 ג(-)פסוקים א מלחמת הכנעני מלך ערד

 הסתלקות ענני הכבוד

ֲאתָּ " :בפסוק אנאמר  ְך הָּ רֶׁ ל ּדֶׁ אֵׁ רָּ א ִיש ְ י ּבָּ ב ּכִ גֶׁ ב ַהּנֶׁ ֵׁ ד יֹש  ְך ֲערָּ לֶׁ ַנֲעִני מֶׁ ַמע ַהּכְ ש ְ ם ַויִּ חֶׁ ּלָּ ִּ ִרים ַוי

ל אֵׁ רָּ ִיש ְ  "...ּבְ

גֶׁב" והנה יוצא ,שראל מתקרב לגבול הארץעם י ב ַהּנֶׁ ֵׁ ד יֹש  ְך ֲערָּ לֶׁ ַנֲעִני מֶׁ  . ולמלחמה נגד "ַהּכְ

לחם בהם, יפחד גדול ולא העזו להמפניהם פחדו העמים ו ,הלכו ישראל במדבר מזה כארבעים שנה

זּון": טו(-)שמות טו, יד בשירת היםכפי שנאמר  ים ִיְרּגָּ ְמעּו ַעּמִ ָּ ת ,ש  ֶׁ ש  לָּ י ּפְ בֵׁ ַחז יֹש ְ ז ִנְבֲהלוּ  .ִחיל אָּ אָּ

י ֱאדֹום ַעד ,ַאּלּופֵׁ ב יֹאֲחזֵׁמֹו רָּ י מֹואָּ ילֵׁ ַען ,אֵׁ י ְכנָּ בֵׁ ֹמגוּ ּכֹל יֹש ְ . גם אדום, שיצאו לקראת ישראל "נָּ

ד(:  ,)ב בפרשת דבריםמחמת פחדם הגדול מפני ישראל, כפי שנאמר רק למלחמה, עשו זאת 

ִבים"... ו ַהיֹּש ְ ָּ ש  י עֵׁ נֵׁ ם ּבְ יכֶׁ ְגבוּל ֲאחֵׁ ם עְֹבִרים ּבִ ִעיר ַאּתֶׁ ֵׁ ש  ם ,ּבְ  . ..."ְוִייְראּו ִמּכֶׁ

באה זו שמירה שכינתו בישראל, שומר ומגן עליהם ו שה', המשרה יראת העמים באה מידיעתם

ר "יד(: -יג ,ידבמדבר לעיל ) כפי שנאמר תמיד על ישראל,לידי ביטוי בענני הכבוד, הסוככים  ַויֹּאמֶׁ

ל ה' ה אֶׁ ֶׁ ם ַהזֶּׁה ...ֹמש  עָּ ב הָּ רֶׁ קֶׁ ה ה' ּבְ י ַאּתָּ ְמעוּ ּכִ ָּ ם  ,ש  הֶׁ ד ֲעלֵׁ ְנךָּ עֹמֵׁ ה ה' ַוֲענָּ ה ַאּתָּ ַעִין ִנְראָּ ר ַעִין ּבְ ֶׁ ֲאש 

ה ְילָּ ש  לָּ ם ּוְבַעּמּוד אֵׁ ם יֹומָּ יהֶׁ ְך ִלְפנֵׁ ה הֹלֵׁ ן ַאּתָּ נָּ ד עָּ  ...."ּוְבַעּמֻ

 ל?עז כעת הכנעני לצאת למלחמה נגד ישראהכיצד נשאלת השאלה: מכיון שכך, 

 ."...שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד -' וישמע הכנעני"': רש"יכתב 

ראל ונראה היה שהשגחת ה' סרה , עם פטירת אהרן נסתלקו ענני הכבוד שהקיפו את ישכאמור

 למלחמה.נגדם ולכן יצא  ,הכנעני סבר שעתה יוכל להתגבר על ישראל ישראל.מ

א "מלשון הפסוק: כך עולה גם  י ּבָּ ִריםּכִ ֲאתָּ ְך הָּ רֶׁ ל ּדֶׁ אֵׁ רָּ  : העמק דברוכדברי הנצי"ב בפירושו , "ִיש ְ

. והענין, שעד כה היו נמוגים יושבי הכנעני מישראל ולא מצאו 'תור את הארץ'"מלשון 

לב ללכת למלחמה לקראתם, עד ששמעו שהולכים דרך כל כובשי ארצות ותרים את 

קשו מאדום וממואב רצון ילה היאך יבואו אליה, ומשום הכי ב הארץ שרוצים ליכנס

לעבור בעל כרחם, ואם כן לעבור דרך ארצם, וכסבורים שהוא משום שאין להם כח 

 . מצאו לב גם הם לצאת ולהקדים פניהם במלחמה..."



של הכנעני שעתה אין הם מוגנים  והליכתם של ישראל בדרך הטבע, כמנהגו של עולם, נתנה בדעת

 ד בהשגחת ה', ואם כן אין צורך לפחד מהם עוד.עו

 

 המזימה העמלקית

 .רענותומן בכל עת לפוועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל, מז"...: רש"י בנוסף לכך, כתב

ב הנגב'   ...".)במדבר יג, כט( 'עמלק יושב בארץ הנגב' :זה עמלק, שנאמר -' ֹיש  

, המתנגד החריף ביותר עמלקהיה  בישראלהעם שנלחם , רש"יב יםאהמוב פי דברי חז"לל

לאחר יציאת  שהעז להילחם בישראל ןהראשו הי. כשם שעמלק המעמי כנען אחד , ולאלישראל

כאשר מתקרבים ישראל  -זמן קצר לאחר קריעת ים סוף )כנאמר בפרשת בשלח(, כך עתה מצרים, 

מזרעו של עשו, ומנסה לארץ ועומדים לממש את הבטחת ה' ולהיכנס לארץ ישראל, מגיע עמלק, 

  לעמוד בדרכם של ישראל.

ד"מדוע, אם כן, מכונה כאן עמלק  ְך ֲערָּ לֶׁ ַנֲעִני מֶׁ  ?"ַהּכְ

נה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מתפללים להקדוש יוש...": רש"יעל כך כתב 

 ...."ברוך הוא לתת כנענים בידם והם אינם כנענים

יסו להטעותם ו'להתחפש' לכנענים לכן נמכך, של ישראל וחששו  התפילהח ואת כהכירו העמלקים 

קפידו בהטעיה וה ישראל חשדו ריקם ויוכלו לגבור עליהם. תפילת ישראלתשוב שבם שכך בח

ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען, ...": לנסח את תפילתם באופן כללי

ּת  ' :נתפלל סתם, שנאמר - אמרו ָיִדיִאם ָנֹתן ּתִ זֶּּה ּבְ ת ָהָעם הַׁ  ., מבלי לפרט באיזה עם מדובר'"ן אֶּ

 

בלימודנו נדגיש את רשעותו של עמלק, אשר מנסה בכל כוחו למנוע את הטובה 

, ויחד עם זאת נבליט את המגמה בנין עם ישראל בארצו מלבוא לעולםשל 

שעם ישראל מביא לאנושות בשאיפתו המתמדת לתיקון עולם במלכות החיובית 

 י, למורת רוחו של העם העמלקי.-שד

 

 

 מבט למורה

יש לציין שמפרשים אחרים הסבירו שאכן מדובר כאן במלך ערד, ממלכי כנען אשר בעבר 

והנכון בעיני כי זה מלך ערד הוא "... :הרמב"ןהירדן המערבי, ולא בעמלק. כך למשל כתב 

ושמע מרחוק בבוא בני  ,סמוך לחברון שהיא בנגב ...יושב בנגב מעבר לירדן ימה בארץ כנען

 ...."ישראל ובא דרך האתרים אל ערבות מואב להלחם עמהם שם

 להביא בפני התלמידים גם את הדעה החולקת. רש"י, אך ניתןכ הסברנואנו 

 

ִבי..." :בהמשך הפסוקנאמר   ֶׁ ּנּו ש  ּבְ ִמּמֶׁ  "ַוִיש ְ



בכך שלקחו בשבי אנשים  הצלחה מסוימת,ל העמלקיםזכו מן הפסוקים עולה שבתחילת המלחמה 

 מישראל.

 ."אינה אלא שפחה אחת": רש"יוכתב 

 : הרמב"ןכתב על כך 

זולתי בעת  ,מפני דעתם שלא יהיו ישראל מנוצחים כלל מאויב ,נתעוררו החכמים בזה"

ולפיכך פירשו  .אבל בכל מלחמת מצוה לא נפקד מהם איש כל ימי משה... קלקלתם

והיא השפחה הזו ששבו אותה ישראל  ,וישב ממנו השבי שהיה בידו, הכתוב הזה

ענין הכתוב כי  ,ועל דרך הפשט .י לא אמר וישב ממנו אנשים או נשים וטף... כמהם

וכאשר נתן השם אותו  .אבל שבה מהם מעטים ,לא הרג מהם הכנעני הזה שום אדם

 ."אישבידם השיבו את הכל ולא נפקד מהם 

אותו הדור, לא יתכן שיתגבר במקום, כברור היה לחכמים שבשעה שישראל עושים רצונו של 

פירשו שהצלחתם של העמלקים במלחמה היתה אך ורק לקיחה בשבי של הם עליהם עם אחר. לכן 

 .דעת הרמב"ןכמעטים מישראל לכל היותר שלקחו בשבי רש"י, או דברי כ אחתשפחה 

 

 ומתפללים לה'נודרים נדר ישראל 

ר לה' ַויֹּאַמר" :בפסוק בנאמר  דֶׁ ל נֶׁ אֵׁ רָּ ר ִיש ְ ּדַ י  ,ַויִּ יִָּדי ְוַהֲחַרְמּתִ ם ַהזֶּׁה ּבְ עָּ ת הָּ ן אֶׁ ּתֵׁ ֹתן ּתִ ִאם נָּ

ם יהֶׁ רֵׁ ת עָּ  "אֶׁ

חייהם של ישראל עד כה היו אפופי ניסים, וכעת, משסרו ענני הכבוד והתמעטו החיים הניסיים, 

 לנצח את עמלק בדרך הטבע.כיצד ניתן  -צריכים ישראל למצוא את הדרך 

בטרם צאתם למלחמה בתפילה עומדים אלא  ,ישראל אינם סומכים על חרבם ועל קשתם בלבד

 . "אקדיש שללם לגבוה": רש"י, כפי שכתב להקדיש את השלל לשם ה' -נודרים נדר  אףו ,לפני ה'

ללמדם מלחמה דרך הליכות היה בזה כוונה מן הקב"ה "... :העמק דבר נצי"ב בפירושוהוכתב 

שהתפללו, לבד הנדר, ותפילה הבאה  -לם והצלחה על ידי תפילה ונדר... 'בקול ישראל' עו

  .מעומק הלב נקרא קול..."

 בשעה שיצא מארץ ישראל לחרן. ֶנֶדר הנהגה זו למדו בני ישראל מיעקב אבינו שהתפלל לה' ונדר

אֹמר"': (, אע שית רבה)ברא חז"לדרשו על כך  ר ל  ֲעֹקב נֶּדֶּ ר יַׁ ּדַׁ ּיִ  לדורות לאמר, 'לאמר' מהו '...וַׁ

 ...."צרתן בעת נודרים שיהיו כדי

 

מהנהגתם של יעקב אבינו ושל עם ישראל נלמד שבזמן צרה יש ערך גדול 

 . הטוב הנהגהלתפילה מעומק הלב ולקבלת 

 



 שכר ההספד על הצדיקב -צחון על הכנעני יהנ

ַנֲעִני" :בפסוק גנאמר  ת ַהּכְ ן אֶׁ ּתֵׁ ל ַויִּ אֵׁ רָּ קֹול ִיש ְ ַמע ה' ּבְ ש ְ ם  ,ַויִּ יהֶׁ רֵׁ ת עָּ ם ְואֶׁ ְתהֶׁ ם אֶׁ ַויֲַּחרֵׁ

ה ְרמָּ קֹום חָּ ם ַהּמָּ ֵׁ א ש  ְקרָּ  "ַויִּ

 ה' שמע לתפילת ישראל ונתן בידם את העם ואז קיימו ישראל את נדרם.

ה' יתברך שכרם  "סמך סיפור זה המקרה לסיפור מיתת אהרן ללמדנו... שנתן: הרלב"גכתב 

לישראל על ספדם אהרן בזה האופן הנפלא, ולזה נצחו הכנעני ההוא... כאילו הזהירתנו התורה 

 .בזה שלא נתרשל בהספדו של צדיק"

פטירת אהרן היא שהביאה עלינו, כביכול, מלחמה זו, מחמת הסתלקות ענני הכבוד, אך  לכאורה,

את הצדיק, למדים מדרכיו ודבקים מדברי הרלב"ג נוכל ללמוד שכאשר ישראל מספידים 

 סרון של פטירת הצדיק.יניתן בהם הכח להתגבר על מתנגדיהם ואף למלא את הח -בהנהגותיו 

 

 

 ט(-)פסוקים ד ועונש הנחשים השרפים תלונת העם

 

ש  " :בפסוק דנאמר  פֶׁ ְקַצר נֶׁ ץ ֱאדֹום ַוּתִ רֶׁ ת אֶׁ ְך ַים סּוף ִלְסּבֹב אֶׁ רֶׁ ר ּדֶׁ הָּ הֹר הָּ ְסעוּ מֵׁ ם ַויִּ עָּ הָּ

ךְ  רֶׁ ּדָּ  "ּבַ

ךְ " את הביטוימבאר  רש"י רֶׁ ּדָּ ם ּבַ עָּ ש  הָּ פֶׁ ְקַצר נֶׁ  כך:  "ַוּתִ

כל דבר הקשה על אדם נופל בו לשון קצור נפש, כאדם שהטורח בא עליו ואין "...

כללו  ...דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך לבו לגור שם אותו הצער

כל לשון קצור נפש בדבר, לשון שאין יכול לסבלו הוא, שאין הדעת  - של פרוש

 ."סובלתו

 ישראל להקיף את ארץ צולעבור דרכם לארץ ישראל, נאל ישראללאחר סירובם של אדום להניח ל

 על מנת לנסות לעבור לארץ ישראל ממקום אחר. - צפונה אדום מצידה המזרחי ולהמשיך בדרכם

מהתארכות  לגבול הארץ וציפה להיכנס אליה במהרה, היה מאוכזבהעם, שכבר היה כה קרוב 

 .את טורח הדרךעוד כתוצאה מכך, התקשה העם לשאת  .הדרך

כיון שראו שחזרו לאחוריהם אל הדרך המדבר, "...: דעת זקנים מבעלי התוספותבעל  וכך כתב

ואת הארץ היה קשה בעיניהם כמוות, כי היו סבורין ליכנס מיד לארץ ישראל ולאכול מתב

 .ועכשיו חוזרין למקום שאין מים ומזון מצויין שם"

"שבאו למקום הכניסה ונעשית דרך רחוקה, משום הכי היה קשה לסבול : בהעמק דברוכתב 

 .יותר מדרך רחוקה באמת..."

ו היינו יעכש ,אמרו"נדרש: הרבה מעבר ל חשש שהדרך תתארךשהעם  ,מסבירמוסיף ו רש"י

כך חזרו אבותינו ונשתהו שלשים ושמונה שנה עד  ,לארץ ואנו חוזרים לאחורינו קרובים להכנס

 ."היום, לפיכך קצרה נפשם בענוי הדרך



 

 העם תלונת

ה" :בפסוק הנאמר  ֶׁ אלִֹהים ּוְבֹמש  ם ּבֵׁ עָּ ר הָּ ר ,ַוְיַדּבֵׁ ְדּבָּ ּמִ מוּת ּבַ ְצַרִים לָּ ֱעִליֻתנּו ִמּמִ ה הֶׁ מָּ י  ,לָּ ּכִ

ל לֹקֵׁ ם ַהּקְ חֶׁ ּלֶׁ ה ּבַ צָּ נּו קָּ ֵׁ ין ַמִים ְוַנְפש  ם ְואֵׁ חֶׁ ין לֶׁ  "אֵׁ

ללא לחם וללא מים. אולם למען  -בני ישראל מעלים טענות על קושי הדרך ואריכותה במדבר 

 רוחס מן ושותים ממי הבאר לאעל ידי הזונים יהאמת, לא היה כל מקום לתלונתם, שכן בהיותם נ

תב כך כו קי עימם.אה כפיות טובה כלפי החסד האליטלהם מאכל ומשתה. אם כן, תלונתם ב

 : האברבנאל

, כי אין לנו מהישיבה במדבר תכלית 'ממצרים למות במדברלמה העליתונו ' אמרו:..."

אחר כי אם למות. שמא תאמר כי היא ארץ מעודנת ונשתעשע בה, אין הדבר כן. כי 

'אין לחם ואין מים'. ואם תאמר יש לנו המן...  -אין לנו בה  אפילו הדברים ההכרחיים

הם לא התלוננו מחוסר מים וחוסר לחם, אבל אמת נפשנו קצה בלחם הזה... הנה ב

ִנים המאכל המשובח דיברו בה' ובמשה מבלי סבה, לרוע נפשם, בהיותם ְמּגַׁ 

 .שבמאכלים, שהוא המן..."

ם על כל צעד ושעל, וגם אם כעת חשו קושי בשל ישראל היו צריכים לזכור את טובות ה' עימ

היה עליהם לקבל קושי זה באהבה ולא להתלונן, ביודעם את אהבת ה' לישראל  -התארכות הדרך 

 ודאגתו להם.

 

 המן הטענה אודות

 מה היתה טענת בני ישראל ביחס למן?

לפי שהמן נבלע באיברים קראוהו 'קלוקל'. אמרו: עתיד המן הזה  -"'בלחם הקלקל' : רש"יכתב 

 .שיתפח במעינו, כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא?"

 .קל ביותר" -'הקלקל' ": כתב רס"גוה

 ."... אינו נותן כח לאדם" שטענתם היתה שהמן ,הסביר חזקוניהו

 לת,שנבלע באיברים ולא היתה בו פסו ,שדווקא מעלתו המיוחדת של המן ,מדברי המפרשים עולה

 ח לעמוד בקשיי הדרך.ומאכל קל, שאינו נותן כוהם סברו שמדובר בכחיסרון  העם בעינינראתה 

"נפשנו קצה בלחם הזה הקלוקל, כלומר הקל מאד בטבעו, ואנחנו : האברבנאלוכך כתב גם 

 .והכבד, לא אל הדק והקל מאד..." עמלים וטרחנים, נצטרך אל המזון הגס

 

 העונש והתשובה

ב  :בפסוק ונאמר  ת ַעם רָּ ם ַויָּּמָּ עָּ ת הָּ כּו אֶׁ ְ ִפים ַוְיַנש ּ רָּ ְ ים ַהש ּ ש ִ חָּ ת ַהּנְ ם אֵׁ עָּ ח ה' ּבָּ ּלַ ַ "ַוְיש 

ל" אֵׁ רָּ ש ְ  ִמיִּ

ה"יבוא נחש שלקה על הוצאת : רש"יכתב  הויפרע ממוציאי  ִדּבָ  ."...ִדּבָ



. , "מידה כנגד מידה"חטאם מבטא את מהותולכן עונשם  ,ממש היה אלבטענותיהם של ישראל 

 -הרע הראשון בעולם ו טענות שווא ולכן עונשם ינתן על ידי בעל לשון טאו בלשון הרע וטענהם ח

 הנחש, שפיתה את חוה בדברי לשון הרע על ה'. 

 טעם נוסף לעונש זה: כתב  הרלב"ג

' ועל משה בזולת סיבה... שלח השם ית' בהם "ולפי שהיו מתרעמים על השם ית

הבעלי הנחשים השרפים, הנושכים ומזיקים בזולת שיצטרכו אל זה למחייתם. וזה, כי 

אבל הנחש לא יזון ממה  ,משחיתים זולתם בעבור השגת טרפם ים הטורפיםיח

שישחיתהו, ולזה תהיה השחתתו זולתו מפני רוע טבעו, כי אין שום סיבה תביאהו על 

 .זה"

 תיתישישראל התלוננו בלי סיבה אמ יש דמיון בין חטאם של ישראל לבין הכשת הנחש: כשם

ובעצם לא ציפו להשיג שום תועלת מתלונתם, כי לא היו חסרים להם לחם ומים גם במדבר, כך 

בדמות בא הנחש המכיש אינו "מרוויח" כלום מהכשתו, שכן אינו אוכל את מי שהכיש. העונש 

רידא, להורות לישראל שאין כל מקום לתלונתם, שהכשתם היא מתוך רוע לב גהנחשים השרפים, 

 שלון חמור בהכרת הטובה כלפי ה'.יהמבטאת כ

 

 מבט לתלמיד

נדגיש בלימוד זה שבני ישראל היו צריכים להכיר טובה לה', גם אם חשו באותו 

זמן קושי וקוצר רוח ארעי. הם היו חייבים להתגבר על הקושי ולשים לב שה' 

 .םודאי גם הוא לטובתב -אוהב אותם ודואג להם כל הזמן, וממילא גם הקושי 

 

 

 מבט למורה

את מידת ה' לגמול "מידה כנגד  םדמנות זו לחזור ולהסביר לתלמידיננצל הז

קי, שמעניש בהתאם למידת החטא . נסביר את הדבר הן מצד הצדק האלמידה"

החוטא במה חטא  הבאה ללמד את א מעבר לכך, והן כהנהגה חינוכיתול

 וממילא במה עליו לעשות תשובה.

 

 

 

 

ְרנּו בַ " :בפסוק זנאמר  י ִדּבַ אנּו ּכִ טָּ ה ַויֹּאְמרּו חָּ ֶׁ ל ֹמש  ם אֶׁ עָּ ךְ ַויָֹּּבא הָּ בָּ ל ה'  ,ה' וָּ ל אֶׁ ּלֵׁ ִהְתּפַ

ש   חָּ ת ַהּנָּ ינּו אֶׁ לֵׁ עָּ ר מֵׁ  "ְויָּסֵׁ



שכן במשך ארבעים  ,הפתעה רבה ישראלניתן להניח שכאשר הופיעו הנחשים במחנה ישראל, חשו 

המצויים במדבר לרוב, והנה עתה  מפני הנחשיםענני הכבוד  יהםעלת הנדודים במדבר הגנו שנו

 והכישו אותם.לתוככי המחנה הגיעו הנחשים 

 בעקבות העונש.והרהורי תשובה על המתים צער פחד, בהלה,  -תאר את המתרחש במחנה נ

 ,מבינים שחטאו, שבים בתשובה, מתוודים על חטאם ובאים לבקש את מחילתו של משה לישרא

ְרנוּ בַ "באומרם:  י ִדּבַ אנּו ּכִ טָּ ךְ חָּ בָּ   ."ה' וָּ

 

ם"... :בהמשך הפסוקנאמר  עָּ ַעד הָּ ה ּבְ ֶׁ ל ֹמש  ּלֵׁ ְתּפַ  "ַויִּ

ם"אלא מתפלל מיד על העם:  ,משה אינו מתעכב עָּ ַעד הָּ ה ּבְ ֶׁ ל ֹמש  ּלֵׁ ְתּפַ מכאן למי ": רש"יוכתב . "ַויִּ

 ."שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול

מיד אינו מתמהמה אלא  , מתוך אהבתו הרבה אל העם,, הואושהעם חטא כלפי משה בדברי אף

 שירפא מנשיכת הנחשים. העם מתפלל על

 

נדגיש את ענוותו הרבה של משה ואת אהבתו לעם, עד אשר גם לאחר מאורע 

מאשים את משה בהאשמות חמורות, משה אינו נעלב ואינו  כה קשה, בו העם

 נוטר טינה אלא מתפלל על העם להושיעו.

 

ּוְך " :בפסוק חנאמר  ש  ל ַהּנָּ יָּה ּכָּ ים ֹאתֹו ַעל נֵׁס ְוהָּ ף ְוש ִ רָּ ה ְלךָּ ש ָּ ֵׁ ה ֲעש  ֶׁ ל ֹמש  ר ה' אֶׁ ַויֹּאמֶׁ

י חָּ ה ֹאתֹו וָּ אָּ  "ְורָּ

 : הקדוש אור החיים כתב

ןכי בעל המשפט  ...וטעם כל המעשה" חַׁ שלא עשו תשובה המספקת להם, והגם  ּבָ

 .ולזה לא הוסר הנגע ...העיקר חסר והוא העזיבה ,'חטאנו כי דברנו בה' ובך'שאמרו 

קן עצמו כראוי הנה הוא יכי מי שת ,לזה נתחכם הבורא ונתיעץ לתקנם על זה הדרך

ניצול ולא ישכנו נחש, ומי שלא נתקן כמצטרך ישכנו נחש לעוררו בתשובה, וצוה עליו 

 ."להביט אל נחש וגו' ובזה יתקן עצמו ושב ורפא לו

על משה  הלא הסיר את הנחשים, אך ציו ,שישראל לא שבו בתשובה שלמההקב"ה מכיוון שראה 

 ת תשובתם.ים אישראל להשל ובכך לסייע ,נחש -שרף לעשות דמות 

וה הקב"ה בזה כדי שהנשוכים יזכרו חטאם שהיה בלשון י"ולפי דעת חז"ל צ: האברבנאלכתב 

 .הרע... ויזכרו את ענשם וישובו אל ה' וירחמם"

בעלי לשון  , על ידי דמות הנחש המזכירהום את מהות חטאלהזכיר לעיד נחש הנחושת היה תפק

 לתשובה. תעוררומ הרע

 



 בנחש הנחושתההבטה 

הּו ַעל ַהּנֵׁס": בפסוק טנאמר  מֵׁ ת ַוְיש ִ ֶׁ ה ְנַחש  ְנחֹש  ֶׁ ת ִאיש   ,ַויַַּעש  ֹמש  ש  אֶׁ חָּ ְך ַהּנָּ ַ ש  יָּה ִאם נָּ ְוהָּ

י חָּ ת וָּ ֶׁ חֹש  ל ְנַחש  ַהּנְ יט אֶׁ  "ְוִהּבִ

להביט אל  וכך כל העם יכל ,מוט ארוך - "ַעל ַהּנֵׁס" -משה העמיד את נחש הנחושת במקום גבוה 

 הנחש מכל מקום במחנה.

 : רש"יכתב 

לא היה ממהר נשוך הנחש להתרפאות אלא אם כן מביט בו בכונה. ואמרו "...

וכי נחש ממית או מחיה, אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה  :רבותינו

 ."ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים, ואם לאו היו נמוקים

הביאה את הנשוכים לתשובה שלמה, לשעבד את  ומחשבה הנחושת מתוך כוונהההתבוננות בנחש 

 ח תשובה זו התרפאו.וליבם לאביהם שבשמים, ומכ

 

 : הקדוש אור החייםוכתב 

"והבטתם לנחש תרמוז... להעירם בתשובה, מה שהתרעמו למה הביאם ה' דרך 

יושב בשמים, על מחיתם ועל כל  המדבר... כי ה' חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלקים

שה' חפץ בזה צורכיהם... ויהיו מתרפאים כשיסתכלו כלפי מעלה לאביהם שבשמים... 

כדי שיהיה ליבם תמיד באין הפסק קרוב לה' כבן המצפה , ]להביאם אל המדבר[

 ."ואם היה מביאם דרך ישוב לא היתה להם הדביקות בתמידות... לשולחן אביו...

מדוע  בתשובה גם על טענתם ישראל חיים נבאר שבהבטה כלפי מעלה שבוה לאור דברי אור

לטובתם, כדי לקבוע בליבם  השהליכתם במדבר הית הוליכם ה' דרך המדבר. עתה הבינו ישראל

 ממנו. הידיעה שכל הטובותאת את הביטחון בה' ו

 : כתב הרש"ר הירשו

ורק  האורבות לו במדבר על כל צעד ושעל תשוך הנחשים... הראה לעם את הסכנו"ני

כח הנס של ה' הרחיק אותן מעליו עד כה... עד כדי כך שלא ניחשו ולא שיערו את 

כך ירגיש תמיד בקיומן של קיומן. ועתה כל הנשוך יקבע בליבו את דמות הנחש... 

הסכנות שהגנת ה' מעבירה אותנו על פניהן בכל יום ובכל שעה, בלא שנהיה מודעים 

ן; ונמצא שכל נשימה של חיינו תהיה מתנה חדשה של כח ה' וטובו... וזו היתה לה

'והיה כל  -אפוא רפואת הנשוך: יקבע בלבו את דמות הנחש וישווה אותו לנגדו תמיד 

 .הנשוך וראה אותו וחי!'"

עולה כי תפקיד נחש הנחושת היה לקבוע בלב ישראל את הכרת הטוב  גם מדברי הרש"ר הירש

בונו של עולם על השגחתו התמידית עלינו. כאשר התרחש במדבר מאורע חריג של סכנה יכלפי ר

בדמות הנחשים השרפים שבאו בעקבות החטא, נפקחו עיניהם של ישראל להבין עד כמה גדולה 

 הכרה ותחושה זו.ולהעצים תפקיד נחש הנחושת היה לשמר  .טובת ה' ושמירתו עלינו תמיד

 מבט לתלמיד



שים, נדגיש את חובתנו להתבונן על המציאות בעין טובה, לאור דברי המפר

 לזכור תמיד את החסדים שה' עושה עימנו ולהודות לו עליהם.

 

 מבט למורה 

מתבארת טענתם של ישראל בפרשה זו באופן )בפסוק ה(  העמק דברבפירוש 

 נוסף: 

שהיה הבאר הולך, כבר ביארנו שלא נתן בפעם השנית  בגל עף א –"'ואין מים' 

מימיו שהיו מכבר נוזלים ומתוקים, אלא היה מים גרועים ומעטים... וגם אינו 

הולך בשטף... וכל זה עשה הקב"ה כדי להרגילם בדברים שאין בהם נס והיו 

'. 'ונפשנו קצה בלחם אין מים'מביאים לשתיה מים מאדום ומואב והיינו שצעקו 

שהיה אותו הדור כמו תינוק הנגמל מחלב ומתחיל לאכול ושוב ... -קל' הקל

אין חלב אימו מתקבל עליו כל כך, כך מסתפקים הרבה מתבואת ארץ אדום 

 .ומואב והמן לא נתקבל שוב להמון העם"

לפי פירוש זה, מי הבאר והמן באמת לא סיפקו את צרכי העם כראוי, אך היה 

אותם לקראת המעבר להנהגת ה' בדרך  להרגיל -זה לטובתם של ישראל 

הטבע שבארץ ישראל. ישראל היו צריכים להעמיק בדבר ולהתרומם להבנה 

שהנהגת ה' עימם מתאימה לתקופת ההתבגרות שלהם ולמעבר מחיי המדבר 

 לחיי ארץ ישראל, ולא להתלונן על חסד ה' כלפיהם.

כשנת מעבר  פירושו של הנצי"ב מבטא שוב את ייחודיותה של שנת הארבעים,

בין הנהגת המדבר להנהגת ארץ ישראל, כפי שראינו קודם לכן בדברי הנצי"ב 

  והרב צבי יהודה, וכפי שנראה בהמשך.

 

 

 כ(-)פסוקים י ושירת הבאר נחל ארנוןהמשך המסעות, ניסי 

 

ֹאֹבת" :יג-י יםבפסוקנאמר  ל ַויֲַּחנּו ּבְ אֵׁ רָּ י ִיש ְ נֵׁ ְסעּו ּבְ ֹאֹבת .ַויִּ ְסעּו מֵׁ ִרים  ַויִּ ֲעבָּ ֵּׁי הָּ ִעי ַויֲַּחנּו ּבְ

ב י מֹואָּ נֵׁ ר ַעל ּפְ ֶׁ ר ֲאש  ְדּבָּ ּמִ ש   ,ּבַ מֶׁ ָּ ְזַרח ַהש ּ ד .ִמּמִ רֶׁ ַנַחל זָּ עּו ַויֲַּחנּו ּבְ סָּ ם נָּ ָּ עּו ַויֲַּחנוּ  .ִמש ּ סָּ ם נָּ ָּ ִמש ּ

ֱאֹמִרי ֻבל הָּ א ִמּגְ ר ַהיֹּצֵׁ ְדּבָּ ּמִ ר ּבַ ֶׁ ר ַאְרנֹון ֲאש  בֶׁ עֵׁ בּול מוֹ  ,מֵׁ י ַאְרנֹון ּגְ ֱאֹמִריּכִ ין הָּ ב ּובֵׁ ין מֹואָּ ב ּבֵׁ  "אָּ

 המעבר אפשרותשלא התאפשר המעבר דרך ארץ אדום, . לאחר בני ישראל ממשיכים בדרכם

גם מואב סירבו לאפשר לעם את המעבר, ה דרך ארץ מואב. ברם, עברלארץ ישראל  וחה הבאההנ



ל ": בדברי יפתח הגלעדי יז( ,יא) בספר שופטיםכפי שמוזכר  הְוַגם אֶׁ בָּ ַלח ְולֹא אָּ ָּ ב ש  ְך מֹואָּ לֶׁ  ."מֶׁ

ט(:  ,)ב בחומש דברים, כפי שנאמר את ארץ מואב שושלא לכב ישראל הזהיר אתה'  מלבד זאת,

ה" מָּ ם ִמְלחָּ ר ּבָּ ְתּגָּ ב ְוַאל ּתִ ת מֹואָּ ַצר אֶׁ ַלי ַאל ּתָּ ר ה' אֵׁ י  ,ַויֹּאמֶׁ י ִלְבנֵׁ ה ּכִ ָּ ַאְרצֹו ְיֻרש ּ ן ְלךָּ מֵׁ ּתֵׁ י לֹא אֶׁ ּכִ

ה ָּ ר ְיֻרש ּ ת עָּ י אֶׁ ַתּתִ בסיומם של מסעות ישראל את ארץ מואב ממזרח ו וקיפהמכיון שכך,  ."לֹוט נָּ

 סמוך לנחל ארנון, המהווה גבול בין האמורי ובין מואב.  ואלה חנ

 : רש"יתב וכך כ

ד שבאו מעבר השני לארנון בתוך ארץ ע ,הקיפו ארץ מואב כל דרומה ומזרחה"

ושם חנו ישראל, ולא באו לגבול מואב, כי ארנון  ...האמורי בצפונה של ארץ מואב

רשה משה, יגבול מואב, והם לא נתנו להם רשות לעבור בארצם. ואף על פי שלא פ

 ...."רשה יפתחיפ

 

ר ִמְלֲחֹמת ה'" :טו-בפסוקים ידנאמר  פֶׁ סֵׁ ַמר ּבְ ן יֵׁאָּ ִלים  ,ַעל ּכֵׁ חָּ ת ַהּנְ ה ְואֶׁ סוּפָּ ב ּבְ הֵׁ ת וָּ אֶׁ

ב .ַאְרנֹון ַען ִלְגבּול מֹואָּ ר ְוִנש ְ ת עָּ בֶׁ ֶׁ ה ְלש  טָּ ר נָּ ֶׁ ִלים ֲאש  חָּ ד ַהּנְ ֶׁ ש   "ְואֶׁ

 מוצאים אנו פירושים שונים.  , שלשונם קשה ותמציתית,בפירוש פסוקים אלה והבאים אחריהם

בגמרא אים שהתרחשו בנחל ארנון. לחז"ל, שדבריהם הובאו ברש"י, למדו מכאן על הניסים המופ

לם רבים ממפרשי התורה הבינו או .ומעלתה בענייני דרכי לימוד התורהגם נדרשו פסוקים אלה 

להסביר את פשט הפסוקים אלא לבאר ולגלות בהם רבדים נוספים  שדברי חז"ל אלה אינם באים

 ."אין מקרא יוצא מידי פשוטו" שהרי ,שאינם מבטלים את פשטי המקראות

 .ואחר כך ניגש ללמוד את דברי חז"למשום כך, כדרכנו, נלמד תחילה את הפסוקים כפשוטם 

 

 כיבוש ארץ מואב על ידי האמורי -הרמב"ן 

 : הרמב"ןכתב 

 "ודרך הפשט... שהיו בדורות ההם אנשים חכמים כותבים ספר המלחמות הגדולות...

המופלאים בעיניהם מיחסים המלחמות ההם לה'... והנה גבורת סיחון  והנצחונות

והנה במואב היתה נפלאת בעיניהם... ושם עיר אחת מן הערים שהיו למואב והב... 

את והב ' :כאשר לכד סיחון ערי מואב כתבו המושלים בספר שקראו מלחמות ה'

וכן אמרו  ...פתאום כי בא עליהם סיחון ,הכל השמיד ה' בסופה ובסערה - ...'בסופה

והנה הכתוב מביא  .'להבה מקרית סיחון וגו' ,כי אש יצאה מחשבון' :)להלן פסוק כח(

והנחלים וכל  ,ראיה מספר המלחמות כי ארנון הוא גבול מואב ואסור לישראל

ולא  ,כי סיחון לקח ממלך מואב כל ארצו עד ארנון ,האשדות עד ארנון מותרין להם

  ...."ון למואבונשאר ארנ ,ארנון בכלל

 לבני ישראל לכבוש חלק מארץ מואב. כיצד הותר התורה ללמדנובאה בפסוקים אלה  ,לפי הרמב"ן

אנו מוצאים שישראל , ואם כן כיצד כפי שראינו קודם לכן, נאסר על ישראל להילחם עם מואב

? התשובה לכך היא שעוד לפני כיבוש ישראל, נלחם סיחון מלך חלקים של ארץ מואבכבשו 



חלק זה הותר לישראל לכבוש, שכן לא ממואב את האמורי במואב וכבש מארצם עד נחל ארנון, ו

ארצות  - הרו בסיחון"י"עמון ומואב טב(: ע" )חולין ס בגמראכבשוהו אלא מהאמורי. וכך נאמר 

, נחלת בני ראובן ואכן, כפי שממשיך הרמב"ן עמון ומואב שנכבשו על ידי סיחון הותרו לישראל.

 ד בעבר הירדן המזרחי היתה עד נחל ארנון ולא מעבר לו.ובני ג

ו מונים את המקומות שכבש סיחון מלך האמורי ממואב, "ט-ד"פסוקים י ,הרמב"ן אם כן, לפי

 בכיבוש לישראל.ואלה המקומות שהותרו 

 

ה" :בפסוק טזנאמר  רָּ אֵׁ ם ּבְ ָּ ה  ,ּוִמש ּ נָּ ּתְ ם ְואֶׁ עָּ ת הָּ ה ֱאסֹף אֶׁ ֶׁ ַמר ה' ְלֹמש  ר אָּ ֶׁ ר ֲאש  אֵׁ ִהוא ַהּבְ

ִים ם מָּ הֶׁ  "לָּ

כי  ,לומר כי חנו מעבר ארנון ומשם נסעו והקיפו בארה ,יחזור למעלה )פסוק יד(": הרמב"ןכתב 

וקורא בכאן שם המקום על שם  .לא נכנסו בארנון וממנו והלאה כי הוא גבול מואב הנשאר

 ...."הנס

דגישה מג. בפסוק זה "י-'מת המסעות הכתובה בפסוקים ירשי ז נמשכת"בפסוק טרוש זה, יפלפי 

 לארץ מואב אלא התרחקוונכנסו התורה שלאחר חנייתם בנחל ארנון לא המשיכו בני ישראל 

 נס בבאר, שעלתה ונתנה מים לישראל.המקום בו נעשה ל - , מחמת ציווי ה', ונסעו לבארממנה

 

 נחל ארנון ניסי -רש"י 

 : כך ז"ט-ד"פסוקים ימבאר את  רש"י

כשמספרים נסים שנעשו  -' יאמר בספר מלחמות ה''על חניה זו ונסים שנעשו בה "

ְרנֹון'לאבותינו יספרו  ָחִלים אַׁ ּנְ ת הַׁ סּוָפה ְואֶּ ב ּבְ ת ָוה  כשם שמספרים בנסי ים סוף, '... אֶּ

ד ' ,נעשו נסים גדולים. ומה הם הנסים כך יש לספר בנסי נחלי ארנון, שאף כאן ֶּ ש  ְואֶּ

ָחִלים ּנְ לפי שהיו  .פך שם דם אמוריים שהיו נחבאים שםשפך הנחלים שנש - '...הַׁ

וההרים סמוכים זה לזה, אדם עומד על ההר מזה  ]צר[ ההרים גבוהים והנחל עמוק וקצר

סו ישראל כשיכנ ,ומדבר עם חברו בהר מזה, והדרך עובר תוך הנחל. אמרו אמוריים

צים ואבני ילתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בהרים שלמעלה מהם ונהרגם בח

ובהר של צד אמוריים היו  ,בהר של צד מואב []בקעיםים נקעהבליסטראות. והיו אותן 

נזדעזע  ,כיון שבאו ישראל לעבור .ים כמין קרנות ושדים בולטין לחוץכנגד אותן נקע

ת להקביל פני גברתה, ונתקרב לצד הר של ההר של ארץ ישראל כשפחה היוצא

ת ָער'ונכנסו אותן השדים לתוך אותן נקעים והרגום. וזהו  ,מואב בֶּ ֶּ ר ָנָטה ְלש  ֶּ , 'ֲאש 

ן ִלְגבּול מֹוָאב'שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד גבול מואב ונדבק בו, וזהו  עַׁ   .'ְוִנש ְ

ָרה' א  ם ּבְ ָ משם בא האשד אל הבאר. כיצד, אמר הקדוש ברוך הוא מי מודיע  ',ּוִמש ּ

. לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל ..לבני הנסים הללו



והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ומוליכתן סביב המחנה וישראל, ראו 

 ."ואמרו שירה

ברם מעל נחל שאירע לאבותינו בע הגדול"י נרמז בפסוקים אלה הנס לפי דברי חז"ל שהובאו ברש

 ארנון. 

ר ִמְלֲחֹמת ה'"הפסוקים כך: את רושו יש להסביר פי לפי פֶׁ סֵׁ ַמר ּבְ ן יֵׁאָּ  כאשר באים לספר - "ַעל ּכֵׁ

ה" את ניסי ה', סּופָּ ב ּבְ הֵׁ ת וָּ ת " ,לנו ה' בים סוףוהב( -)יהבכשם שמספרים על הניסים שנתן  - "אֶׁ ְואֶׁ

ִלים ַאְרנֹון חָּ ִלים" -ומה הם אותם ניסים?  .כך יש לספר את ניסי הנחלים בארנון - "ַהּנְ חָּ ד ַהּנְ ֶׁ ש   - "ְואֶׁ

ב" שפך נחלי הדם של האויבים, ַען ִלְגבּול מֹואָּ ר ְוִנש ְ ת עָּ בֶׁ ֶׁ ה ְלש  טָּ ר נָּ ֶׁ שמתו מחמת שההר נטה  - "ֲאש 

 התקרב לכיוון העיר המואבית ער.נשען וממקומו ו זזו

 

 מבט לתלמיד

רש"י נדגיש ונתאר את רגשות ההודאה והשמחה של ישראל  בלימוד פירוש

כאשר הבינו את גודל הנס שנעשה להם, אף שקודם לכן לא ידעו כלל באיזו 

 סכנה גדולה היו.

ניתן לראות בהודאתם כאן, מעין חזרה בתשובה של הכרת הטוב כלפי ה', 

 לאחר חטא כפיות הטובה עליו למדנו בפרשיה הקודמת. 

 נקצר בתיאור נחלי הדם והאיברים שראו בני ישראל. "יבלימוד דברי רש

 

 

 שירת הבאר

ה ַהזֹּאת": בפסוק יזנאמר  ירָּ ִ ת ַהש ּ ל אֶׁ אֵׁ רָּ יר ִיש ְ ז יָּש ִ  "...אָּ

 לשיר, להודות ולהלל לה' על אודות באר המים.  עם ישראל מתעורר

 קא כעת שרים ישראל שירה זו?ומדוע דו

 : )במדבר רבה יט, כה(במדרש נאמר 

 ומה .ארבעים מתחלת להם נתנה והבאר, שנה ארבעים בסוף נאמרה הזאת השירה"...

 את ה' מלחמת בספר יאמר כן 'על :הימנו למעלה נדרש הזה הענין, כאן לכתב ראה

 בים להם שעשה כנסים ארנון בנחלי ונסים אותות הוא ברוך הקדוש להם שעשה ,והב'

 משם וכי, בארה' ומשם, הנחלים 'ואשד: שנאמר, בהן הודיע שהבאר ומנין... סוף

 והיו, הנסים את לפרסם שירדה אלא, עמהם היתה שנה ארבעים לתימתח והלא ,היתה

 ."עליהם שירה ואמרו, לה' ענו באר 'עלי :לה ואומרים הנחלים על עומדים ישראל

 לישראלגילתה שאותם , לאחר התרחשות הניסים בנחל ארנון, )אותו הביא גם רש"י( לפי המדרש

, התעוררו בני ישראל להודות על באר המים שליוותה אותם בכל ארבעים שנות הליכתם הבאר

 במדבר.



ן ,אז"כתב:  דעת זקניםובפירוש  ּתַׁ ּנִ ֶּ ש  שהיו סבורים  ,ישיר ישראל מתוך שמחה ,להם הבאר ּכְ

 ...."למות שם הם ומקניהם בצמא

שנותיהם במדבר, אך לאחר שנעלמה אמנם ליוותה את ישראל במשך כל הבאר לפי פירוש זה, 

 חזרה בדרך נס, התעוררו ישראל להודות לה' על טובה זו.בעקבות פטירת מרים ו

 

 ישיר ישראל

יר"לעומת שירת הים, הפותחת במילים  ז יָּש ִ ה אָּ ֶׁ י ֹמש  ל ּוְבנֵׁ אֵׁ רָּ בולטת , בשירה זו )שמות טו, א( "ִיש ְ

 נו. מדוע נעלם שמו בשירה זו?של משה רבהיעדרותו 

  :)רמז תשסד( בילקוט שמעונינאמר 

בשעה שעמדו ישראל לומר שירת הים, לא הניחן משה שיאמרו לעצמן, אלא כשם "...

אז 'שרבו של אדם אומר עימו פרשתו כשהוא נער, כך אמר משה עמהם, שנאמר: 

לאחר ארבעים שנה עמדו על פרקן,  אחר רבו. ', כנער העונהישיר משה ובני ישראל

 ."'אז ישיר ישראל...' :התחילו אומרים שירת הבאר לעצמן, שנאמר

בשעת שירת הים היו ישראל משולים לילד קטן, אשר אינו מסוגל להביע את דבריו לפי המדרש, 

כעת על מפתן הכניסה לארץ, הגיעו למדרגה בה יכולים הם  ישראל העומדיםבאופן עצמאי. אולם 

ביציאת מצרים, מעלת בטחונם של ישראל ומר את השירה בעצמם, ללא סיועו של משה רבנו. ל

ואמונתם בה' היתה פחותה יותר, הם היו בתחילת הדרך והיו זקוקים להדרכת משה רבנו על מנת 

לבטא שירה נבואית מתוך הלל והודיה. לאחר ארבעים שנה במדבר, בהן זכו למתן תורה, השראת 

המן הבאר וענני הכבוד, התעלו ישראל מעלה אחר מעלה עד שיכלו לשיר ולהודות גם שכינה, וניסי 

 ללא הדרכתו של משה.

 

 מבט לתלמיד

כפי שלמדנו מתחילת הפרשה, שנת הארבעים מהווה שנת מעבר בין הנהגת 

המדבר להנהגת ארץ ישראל. עם ישראל נפרד כבר ממנהיגיו הדגולים אהרן 

גם ללא מנהיגו,  -רגליו ומביע את דברי שירתו ומרים וכעת הולך ועומד על 

משה רבנו. דומה הדבר לנער בגיל ההתבגרות, אשר הולך ומשתחרר מן 

אשר אינם מצטערים בהתפתחות זו אלא שמחים בה  -התלות בהוריו ומחנכיו 

 ואף מעודדים אותה.

 

 

הּ " :בהמשך הפסוקנאמר   ר ֱענּו לָּ  "ֲעִלי ְבאֵׁ

ְלָקא סּוִקי": תרגום יונתן יָרא ֲהוֹון ְמזְַׁמִרין ָלּה ְוִהיא סַׁ יָרא סּוִקי ב  היו שרים  'עלי באר עלי באר' - "ב 

 לה, והיא היתה עולה.



ענו לה עלי באר, כלומר אין לכם לעשות דבר אלא לענות "...נאמר:  הכתב והקבלהבפירוש 

ע ותתן ולדבר אל הבאר ולומר אליה עלי באר, כי כדברכם אליה תעלה הבאר לתוך הסל

 .מימיה"

תחילת יצירתה היא ברוח, ולפיכך היא שומעת לקול המעוררים "...: הרש"ר הירשוכתב עוד 

 .אותה"

בהיות שאותו הבאר עלה עמם אל עבר ארנון הגבוה... ראו שהאל ית' נתן "...: כתב הספורנוו

באותם המים לעלות ובכן התחילו שירתם ואמרו 'עלי באר'... שאותם המים... היו בלתי  כח

 .טבעיים... שלא היה בהם טבע שאר המים... ולכן עלו עמם אל מקום גבוה ממקום מקורם..."

בני ישראל משבחים את ה' ומודים על ניסי הבאר, שאינה ככל באר טבעית. בעוד שדרכם של מים 

של ושירתם מטה, מי הבאר היו עולים מעלה ונובעים לקול קריאתם פי לכהימשך לזרום במורד ול

ים איתם ואף עולים על גבי , וכן היו מלווים את ישראל בדרכם ומתהלכומשקים אותם ישראל

 .כפי שמתואר בהמשך השירה - ח המשיכהובניגוד לכ ההרים

 

 ארת את ניסי הבאר.ממשיכה ומתהשירה 

 

ִרים" :בפסוק יחנאמר  רוּהָּ ש ָּ ר ֲחפָּ אֵׁ ם ,ּבְ ֲעֹנתָּ ִמש ְ ק ּבְ ְמחֹקֵׁ ם ּבִ עָּ י הָּ רּוהָּ ְנִדיבֵׁ  "ּכָּ

ר ֲחָפרּוָה בְּ ": רש"יכתב  ִרים  .זאת היא הבאר אשר חפרוה -א  ֲעֹנָתםבְּ  .משה ואהרן -ש ָ  - ִמש ְ

 ."במטה

"מדרך העולם שהעבדים יחפרו בארות מים כי היא עבודה קשה... : כתב הכתב והקבלהבעל ו

וכן החפירה תהיה בכלי ברזל ובמקבות... לא כן הבאר אשר נתן ה' לנו, לא חלו בה ידים כי 

 .אם משה ואהרן צוו עליו שיתן מימיו... במטה האלקים ובמשענת אשר בידם..."

כל באר אחרת אלא נעשתה  ֶשִנְכֵריתי גם חפירת הבאר לא נעשתה כפכלומר, ההדגשה כאן היא ש

 ח גדלותם ותורתם.ובדרך נס, בציווי גדולי ישראל ומכ

 

ה" :בהמשך הפסוקנאמר   נָּ ר ַמּתָּ ְדּבָּ  "ּוִמּמִ

ר"': רש"יכתב  ְדּבָ  ."נתנה להם 'ּוִמּמִ

"חשיבות גדולה היה באותו הבאר כי ממדבר, שהוא מקום צמאון, כתב:  דעת זקניםבפירוש 

 .למוצא מים"היה להם 

 .מאז ניתנה במדבר נעשית מתנה קבוע לטבע קיים"": כתב העמק דבר הנצי"ב בפירושוו

הניסיות של הבאר התבטאה הן בכך שהופיעה במדבר היבש, מקום בו אין מים בדרך הטבע, והן 

 בקביעות הליכתה עמנו במשך כל שנות נדודינו.

 

ל " :כ-בפסוקים יטנאמר  ה ַנֲחִליאֵׁ נָּ ּתָּ מֹותוִּמּמַ ל ּבָּ ֲחִליאֵׁ ה . ּוִמּנַ דֵׁ ש ְ ר ּבִ ֶׁ ְיא ֲאש  מֹות ַהּגַ ּוִמּבָּ

יֹמן י ַהְיש ִ נֵׁ ה ַעל ּפְ פָּ קָּ ה ְוִנש ְ ְסּגָּ ב רֹאש  ַהּפִ  "מֹואָּ



 ."לפי הפשט כל אלו שמות מקומות של נסיעה וחניה": הרשב"םכתב 

 שראל.של הבאר, יחד עם י יכהלהואכן רוב המפרשים פירשו פסוקים אלה כמתארים את נתיב 

ָיא ": אונקלוס כתרגום - "כתרגומו"כתב:  רש"י ֲחלַׁ ָיא ּוִמנַׁ ֲחלַׁ ֲחָתא ִעְמהֹון ְלנַׁ ת ְלהֹון נַׁ ּוִמְדִאְתְיִהיבַׁ

. כלומר: משניתנה להם, ירדה עמהם לנחלים, ומן הנחלים עלתה עמהם "ָסְלָקא ִעְמהֹון ְלָרָמָתא

 לרמה.

ות, הדרך ועלתה וירדה עמהם בהרים ובגאיבאר ניסית זו התהלכה עם ישראל ללא תלות בתוואי 

 .כפי שראינו כבר בדברי הספורנו

 

ה מֹוָאב": רש"יוכתב עוד  ד  ש ְ ר ּבִ ֶּ ְיא ֲאש  ּגַׁ מֹות הַׁ וכו'.  כי שם מת משה ושם בטלה הבאר - ּוִמּבָ

ה  ְסּגָ ּפִ ָקָפה '.ריש רמתא'כתרגומו  -ֹראש  הַׁ אותה הפסגה על פני המקום ששמו ישימון,  - ְוִנש ְ

 ."והוא לשון מדבר שהוא שמם

ות משה מי ערבות מואב, שם -יום השירה מתאר את המקום בו תיגנז הבאר לנצח סלפי רש"י, 

 נבו הנשקף מן המדבר. בראש הר

לסיכום השירה נוכל לומר, שהשירה מגלה את מעלתם של ישראל אחרי ארבעים שנות הליכה 

במדבר. כעת מסוגלים ישראל לשיר לפני ה' ולהודות על כל טובו גם בלי סיועו של משה רבנו. עם 

ישראל מביט לאחור על שנות נדודיו במדבר ומגלה כמה חשובות היו עבורו אותן שנים שבנו 

אוגבורה, " ביטחוןשל אמונה, יר בקרבו בנין אד ּנֹור  ֹדל ְוהַּ ג  ר הַּ ִּמְדּב  ּמֹוִליֲכָך ּבַּ ן  ...הַּ עַּ ֹּנְתָך ּוְלמַּ ן עַּ עַּ ְלמַּ

ֹסֶת  ֲחִריֶתָךנַּ    טז(.-" )דברים ח, טוָך ְלֵהיִטְבָך ְּבאַּ

 

 לה(-)פסוקים כא כיבוש עבר הירדן המזרחי

 עבר הירדן המזרחי. -ועוג בכיבוש ארצות סיחון  יםפרשתנו עוסקב הפסוקים האחרונים

בשנה הראשונה לצאתנו ממצרים ובשנת  -שתי מלחמות נגד עמלק  כבר עברנו, אמנם,בדרכנו 

מלחמות  בהיותן הן שונותשלפנינו . אולם מלחמות אלו בעים, במלחמת "הכנעני מלך ערד"האר

 כיבוש עבר הירדן המזרחי, שהוא מגבולות ארץ ישראל.ל

"מתקרבים לגבול המדבר, מתוך כך נפגשים : (250)במדבר עמ'  בשיחותיוהרצי"ה כתב וכך 

במלחמות. מלחמות סיחון ועוג הן האתחלתא של כיבוש ארץ ישראל. גם עבר הירדן הוא חלק 

 ..". מארץ ישראל.

 ."אלה הם תרגילים מלחמתיים המשמשים הכנה לכיבוש הארץ..." כתב: (257)עמ' ובהמשך 

ל הכניסה עידן של כיבוש ארץ ישראל, לקראת קיום היעוד הגדול ש -זו  עידן חדש נפתח במלחמה

 עבר הירדן המערבי. -לעיקרה של ארץ ישראל 

 

 מלחמת סיחון מלך האמורי

ךָּ " :בפסוק כבנאמר  ה ְבַאְרצֶׁ רָּ ְעּבְ ם ,אֶׁ רֶׁ ה ּוְבכֶׁ דֶׁ ש ָּ ה ּבְ ר ,לֹא ִנּטֶׁ י ְבאֵׁ ה מֵׁ ּתֶׁ ְך  ,לֹא ִנש ְ רֶׁ דֶׁ ּבְ

ךָּ  ֻבלֶׁ ר ַנֲעֹבר ּגְ ֶׁ ְך ַעד ֲאש  לֵׁ ְך נֵׁ לֶׁ  "ַהּמֶׁ



ישראל פונים אל סיחון מלך האמורי ומציעים לו להימנע ממלחמה ולאפשר להם לעבור דרך ארצו 

 אל עבר הירדן המערבי.

אֹמר"בפרשת דברים מוסיף משה רבנו על המסופר כאן, וכך נכתב שם:  ַלי לֵׁ ר ה' אֵׁ ה ... ַוְיַדּבֵׁ ְראֵׁ

ת ַאְרצוֹ  ֱאֹמִרי ְואֶׁ ּבֹון הָּ ש ְ ְך חֶׁ לֶׁ ת ִסיחֹן מֶׁ י ְביְָּדךָּ אֶׁ ַתּתִ ה ,נָּ מָּ ר ּבֹו ִמְלחָּ ש  ְוִהְתּגָּ ל רָּ חֵׁ ַלח ... וָּ הָּ ש ְ אֶׁ

אֹמר לֹום לֵׁ ָּ י ש  ְברֵׁ ּבֹון ּדִ ש ְ ְך חֶׁ לֶׁ ל ִסיחֹון מֶׁ מֹות אֶׁ ר ְקדֵׁ ְדּבַ ִכים ִמּמִ ךָּ  .ַמְלאָּ ה ְבַאְרצֶׁ רָּ ְעּבְ ּדֶׁ  ,אֶׁ ְך ּבַ רֶׁ ּדֶׁ ְך ּבַ רֶׁ

ךְ  לֵׁ ֹמאול ,אֵׁ סּור יִָּמין ּוש ְ  ...."לֹא אָּ

 את השליחים אל סיחון ובפיהם דברי שלום, נצטווה משהשה למדים אנו שעוד בטרם שלח מ

ה"סיחון: להילחם ב מָּ ר ּבֹו ִמְלחָּ ש  ְוִהְתּגָּ ל רָּ חֵׁ  . "הָּ

 ."קשו מהם שלוםיב ,ח להם בשלוםואף על פי שלא נצטוו לפת": בפרשתנו רש"יעל כך כתב 

 : (, כז)במדבר רבה יטבמדרש על כך נאמר 

... המצוות אחר לרדף התורה קפדה ולא, ורדפהו' שלום בקש ,טוב ועשה מרע 'סור"...

 פי על אף, ישראל עשו וכן .אחר במקום ורדפהו, במקומך שלום בקש, השלום אבל

 ."השלום את ָרְדפוּ , מלחמה' בו והתגר רש 'החל הוא ברוך הקדוש להם שאמר

 : ובהמשך שם

 הוא ברוך הקדוש הסכים משה שגזר מה כל :לוי רבי בשם דסכנין יהושע רבי אמר"

 והוא, מלחמה' בו 'והתגר: שנאמר, סיחון עם שילחם לו אמר הוא ברוך הקדוש ...עמו

 לך אמרתי כך ,הוא ברוך הקדוש לו אמר, וגו' מלאכים' 'ואשלח: אלא, כן עשה לא

 הולכים שיהו מלחמה כל, גזרתך מקים שאני חייך, בשלום פתחת ואתה, עמו להלחם

 ."וגו' עיר' אל תקרב 'כי: שנאמר, בשלום אלא פותחים יהו לא

 

 מבט לתלמיד

מפרשה זו למדים אנו עד כמה "גדול השלום". על אף הציווי להילחם עם סיחון 

ולכבוש את ארצו, פנה אליו משה בדברי שלום לאפשר לנו לעבור בארצו ללא 

ים, אינה פנייה לשלום כשלעצמה, כשהיא מּונעת משיקולים טהורמלחמה. ה

 התורה להשלים את המציאות כולה. נובעת מחולשה אלא ממגמת

מו נלחמו ע ,כפי שנלמד בהמשך, לאחר שדחה סיחון את פניית ישראל לשלום

 צחון מוחץ.יישראל ללא מורא ואף ניצחוהו נ

 

 

 : העמק דברבפירוש סיחון מובא טעם נוסף לפנייתו של משה ל

"לא אמרו 'אעברה נא' כמו במלך אדום, שלא באו בבקשה אלא בדרך הודעה, 

שמוכרחים לכך, והודיעוהו משום שאם היה רוצה לא נלחמו עמו, שלא היה רצון משה 

 .לכבוש ארץ עבר הירדן תחלה..."



ת א חילהתלא רצה להתחיל את כיבוש ארץ ישראל בעבר הירדן המזרחי, אלא רצה לכבוש משה 

לכבוש את עבר תכנן החשוב והמקודש יותר, ורק אחר כך  עבר הירדן המערבי, שהוא העיקרי

לאור אולם  .לעבור בארצו בדרכי שלום, לעת עתה לכן פנה אל סיחון במטרההירדן המזרחי. 

 בתחילה את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן.כבשו סירובו של סיחון לא התאפשר הדבר וישראל 

 

ְגֻבלוֹ ": בפסוק כגנאמר  ל ֲעֹבר ּבִ אֵׁ רָּ ת ִיש ְ ַתן ִסיחֹן אֶׁ  "...ְולֹא נָּ

ן ִסיֹחן וגו' ": רש"יכתב  שהיה שומרם שלא  ,לפי שכל מלכי כנען היו מעלין לו מס -ְולֹא ָנתַׁ

כל עצמי איני יושב  - אמר להם ,כיון שאמרו לו ישראל אעברה בארצך .סותייעברו עליהם גי

 ."?!כאן אלא לשמרם מפניכם ואתם אומרים כך

סיחון להילחם בישראל ולא הסכים לאפשר להם לעבור  י מובן מדוע כה התעקשלאור דברי רש"

מפני שלרוב כוחו סמכו עליו הכנענים יושבי עבר הירדן המערבי שיגן עליהם מפני ישראל  -ארצו ב

 ואף שילמו לו עבור זאת. 

נה, אם כן, רק להציל את ארצו מידי ישראל אלא מגמתו וְ ּושל סיחון בישראל לא ּכ מלחמתו

לכן, כשעמדו  .הברורה היתה למנוע אותם מלממש את ציווי ה' והבטחתו לנחול את ארץ ישראל

 ישראל בשערי הארץ, התחזק ועמד כנגדם.

 

ה ַויָֹּּבא  ַויֱֶּׁאסֹף ִסיחֹן"... בהמשך הפסוק: נאמר רָּ ְדּבָּ ל ַהּמִ אֵׁ רָּ א ִלְקַראת ִיש ְ ל ַעּמֹו ַויֵּׁצֵׁ ת ּכָּ אֶׁ

ל אֵׁ רָּ ִיש ְ ם ּבְ חֶׁ ּלָּ ה ַויִּ  " יְָּהצָּ

 : רש"יכתב 

ל" ָרא  את ִיש ְ א ִלְקרַׁ צ  ּי  לו היתה חשבון מלאה יתושין, אין כל בריה יכולה לכבשה, יא - וַׁ

שהיה בחשבון. אמר  ן כל אדם יכול לכבשו, וכל שכןאי ,ואם היה סיחון בכפר חלש

נַׁימה אני מטריח על  - הקדוש ברוך הוא לצור על כל עיר ועיר, נתן בלב  ,כל זאת ּבָ

ומשם  ,לם למקום אחד ושם נפלוורות ונתקבצו כימן העיכל אנשי המלחמה לצאת 

 ."אלא נשים וטף ם ואין עומד לנגדם כי אין שםהלכו ישראל אל הערי

בדרך הטבע לא  צחונם של ישראל על סיחון.יבנשהתחולל מדברי רש"י למדים אנו על גודל הנס 

היה ביכולתו של אף עם לגבור על סיחון, אך הקב"ה היה בעזרם של ישראל ואף נתן בליבם של 

ובכך  -לקראת ישראל ולהתקבץ יחד למלחמה ומשאר עריהם סיחון ועמו לצאת מהעיר חשבון 

 צחון. ית הנהקל על ישראל א

 

ת ַאְרצוֹ " :בפסוק כדנאמר  יַרש  אֶׁ ִּ ב ַוי רֶׁ ל ְלִפי חָּ אֵׁ רָּ הּו ִיש ְ   ..."ַויַּּכֵׁ

 את ארץ האמורי מידם. וישראל וכבש וגבר -של עמו ושל ארצו  -למרות חוזקם של סיחון 

 

במלחמה זו לא מוזכר שהתרחשו ניסים גלויים אשר סייעו ביד ישראל לגבור על 

הן בעצם הניצחון  -האמורי, אולם יד ה' הפועלת בסתר המציאות ניכרה בה 



הפלאי של ישראל על סיחון ועמו החזקים והן בעצה שנתן ה' בלב סיחון לצאת 

 עם כל עמו לקראת ישראל ובכך להקל, למעשה, על ניצחונם.

הלך מלחמה זו, שהתנהלה בדרך הטבע, גם הוא מתאים להנהגת ארץ מ

 ישראל, אשר מתחילה להופיע בישראל בשנת הארבעים.

 

 

י ַעּמֹון"... :בהמשך הפסוקנאמר  נֵׁ ַאְרֹנן ַעד ַיּבֹק ַעד ּבְ י ַעּמֹון ,מֵׁ נֵׁ בּול ּבְ י ַעז ּגְ  "ּכִ

עד גבול בני  -ובצד מזרח  ,בצפון מנחל ארנון בדרום עד נהר היבוק ישראל כבשו את ארץ האמורי

 וכבשו גם מארץ בני עמון. מדוע?את הגבול עמון, אולם לא עברו 

 :, התראתו של הקדוש ברוך הוא, שאמר להםזקוֹ וומהו ח -ן כי עז גבול בני עמו" :רש"יכתב 

ם' ר  צ  ל ּתְ בשל אולם ישראל לכבוש גם את ארץ בני עמון, של  חינה צבאית היה ביכולתםמב .'"אַׁ

ַלי"נמנעו מלכבוש את ארצות עמון ומואב, כפי שנאמר בפרשת דברים:  ציווי ה' ר ה' אֵׁ ַאל  ,ַויֹּאמֶׁ

ה ָּ ַאְרצֹו ְיֻרש ּ ן ְלךָּ מֵׁ ּתֵׁ י לֹא אֶׁ ה ּכִ מָּ ם ִמְלחָּ ר ּבָּ ְתּגָּ ב ְוַאל ּתִ ת מֹואָּ ַצר אֶׁ ר  ,ּתָּ ת עָּ י אֶׁ ַתּתִ י לֹוט נָּ י ִלְבנֵׁ ּכִ

ה ָּ ַרְבּתָּ " ;)ב, ט(" ְיֻרש ּ י ַעּמֹוןְוקָּ נֵׁ ם ,מּול ּבְ ר ּבָּ ְתּגָּ ם ְוַאל ּתִ ֻצרֵׁ י ַעּמֹון ְלךָּ  ,ַאל ּתְ נֵׁ ץ ּבְ רֶׁ אֶׁ ן מֵׁ ּתֵׁ י לֹא אֶׁ ּכִ

ה ָּ ה ,ְיֻרש ּ ָּ יהָּ ְיֻרש ּ י לֹוט ְנַתּתִ י ִלְבנֵׁ  .)ב, יט( "ּכִ

 

 הרו בסיחון"י"עמון ומואב ט

אלו לידיהם של הגיע חלק מארצות בכל זאת מנע מכיבוש ארצות עמון ומואב, יעל אף הציווי לה

 הכיצד? ישראל.

הפסוקים, לפני שנלחמו נראה בהמשך לעיל וכפי שו "ט-ד"לפסוקים יראינו בפרוש הרמב"ן כפי ש

האיסור לכבוש את ארצות בני לוט  במואב וכבש חלק מארצם.סיחון, נלחם סיחון בעמון וב ישראל

 )ס במסכת חולין מראעל כך אומרת הגכבר סיחון.  וחלק שכבשה את לא כלל -עמון ומואב  -

שכבר כבש מהם חלק מארצות עמון ומואב אותו  - , דהיינו"עמון ומואב טיהרו בסיחון": ב(ע"

 .ולא נכלל באיסור סיחון, הותר לישראל על ידי כיבושו

 .בפסוקים הבאים עומדת התורה על ענין זה באריכות

 

ְך " :בפסוק כומר נא לֶׁ ּבֹון ִעיר ִסיחֹן מֶׁ ש ְ י חֶׁ ֱאֹמִרי הִ ּכִ ֹון  ,איהָּ ִראש  ב הָּ ְך מֹואָּ לֶׁ מֶׁ ְוהּוא ִנְלַחם ּבְ

ל ַאְרצֹו ִמיָּּדֹו ַעד ַאְרֹנן ת ּכָּ ח אֶׁ ּקַ  "ַויִּ

זה, שסיחון כבש ממלך מואב את ארצו עד ארנון? וכי באה היסטורי מדוע נכתב בתורה פרט 

 סטוריה של ארץ האמורי?יהתורה ללמדנו את הה

ת מֹוָאבאַׁ : 'לפי שנאמר ,צרך להכתבולמה ה": רש"יכתב  ר אֶּ צַׁ ל, וחשבון 'ל ּתָ ֶּ מואב היתה,  ִמש ּ

 ."מהם ועל ידו טהרה לישראל ְלָקָחהּ כתב לנו שסיחון 



 רש"י עונה שהתורה באה ללמדנו כאן מדוע הותר לישראל לכבוש את אותם מקומות השייכים

כן הופקע לו ,וכבש כבר מקומות אלה זמן רב קודם לכן לארץ מואב, וזאת מפני שסיחון הקדים

 חבל ארץ זה מכלל האיסור הכולל את ארצות עמון ומואב, כפי שכתבנו לעיל.

מבואר שסיחון כבש את ארץ  חבר של הרמח"ל,תלמיד בי משה דוד וואלי, לר ה-שבטי יבפירוש 

 : עמון ומואב כדי שישראל יזכו בה

א לפעול למענם שיתקיים בידם מה שנטלו מיד מואב, ולהרשעים הללו היו חושבים "...

, כגרזן ביד החוצב בו, כדי להנחיל לבסוף את היו אלא אמצעיים וכלים בידו יתברך

ם הכל לישראל, כענין שנאמר: ' ן ָלהֶּ ּת  ּיִ ִיםוַׁ וֹּ ת ג  ְרצוֹּ וּ  אַּ ים ִייָרש  ּמִ ל ְלא  ֲעמַׁ  .'"וַׁ

בעניין זה בולטת השגחת ה' בתהליכים כי גם  (231)במדבר עמ'  בשיחותיומציין  הרצי"ה

 סטוריים האנושיים: יהה

ְך כִּ , מודגשת אצל סיחון, עליו נאמר: 'קית שבטבעהגה האל"ההנ לֶּ ּבֹון ִעיר ִסיֹחן מֶּ ש ְ י חֶּ

ְרֹנןיָהֱאֹמִרי הִ  ד אַׁ דֹו עַׁ ְרצֹו ִמּיָ ל אַׁ ת ּכָ ח אֶּ ּקַׁ ּיִ ֹון וַׁ ְך מֹוָאב ָהִראש  לֶּ מֶּ ם ּבְ ... כי כל 'א ְוהּוא ִנְלחַׁ

המלחמות, גם של גוים בינם לבין עצמם, הינן מכוונות על פי ה', 'איש מלחמה' ו'בעל 

 .מלחמות' הבורא אורו של משיח"

 

יד ה' המנהיגה את העולם ואת ההיסטוריה, פועלת ומסובבת מאורעות עבור 

עם ישראל והשלמת מגמתם ותכליתם בעולם, גם כאשר נראה שהמאורעות 

 מתרחשים מחמת אינטרסים אחרים וישראל כלל אינם קשורים אליהם. 

כל הטבע כולו המתגלה "... בספר אורות )ישראל ותחיתו יג(: מרן הרב קוקוכדברי 

דאגות החיים היומיים ובהתגדרות הלאומים והממלכות, בבכל תפקידיו, בעולם ובאדם... 

געונות המשתגעים, בערמת הערומים ינכלי הפוליטיקה, בשבבעליותיהם וירידותיהם, 

בורים וברוח החלש יחכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגבובישרת לבב הישרים, 

' נשמת חיי ליונה, אור חכמת כל עולמים, רוח הכל, רק יד האורה העבשל החלשים, 

 .ופיעה..."מהעולם היא 

 

 

 "שירת המושלים"

ּבֹון" :בפסוק כזנאמר  ש ְ ִלים ּבֹאּו חֶׁ ן יֹאְמרּו ַהּמֹש ְ ן ִעיר ִסיחֹון ,ַעל ּכֵׁ נֶׁה ְוִתּכֹונֵׁ ּבָּ  "ּתִ

בביאור דברי המושלים נאמרו פירושים שונים בכיוונים שונים. אנו נסביר פסוקים אלה בלשוננו 

 על פי פירוש רש"י, המבאר ש"שירת המושלים" כולה באה לתאר את נצחונו של סיחון על מואב.

 : )חקת כד( דרשו במדרש תנחומא
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מֹּ '" ן ֹיאְמרּו הַׁ ל ּכ  ִליםעַׁ  :אמרו והם. מואב את לקלל סיחון ששכרן, ואביו בלעם זה, 'ש ְ

ר מֹוָאב' ּבֹון ָאְכָלה עַׁ ש ְ חֶּ ש  ָיְצָאה מ  י א  ן ִעיר ִסיחֹון. ּכִ נֶּה ְוִתּכֹונ  ּבָ  מואב את שקללו, 'ּתִ

ְסרוּ  ּמָ ּיִ ֶּ  ...."בידו ש 

המושלים, בלעם ובעור, קיללו את המואבים ויעצו לסיחון ללכת לכבוש את חשבון, אשר תבנה 

 א עירו של סיחון.ותתחזק מעתה להיקר

"ולהודיע חשיבותם של ישראל שנתן הקב"ה מלך גדול וגיבור בידם, : בכור שורוכתב בפירוש 

את דברי בפסוקים שלפנינו התורה האריכה והביאה  .מונה והולך חשיבותו של סיחון"

 בכדי להבליט אתאשר סייעו בידו של סיחון בכיבוש ערי מואב, בלעם ובעור אביו,  -"המושלים" 

לא נזקקו למושלים עם כל גבורתו וכוחו של סיחון, ש -ידי ישראל  הנס שבכיבוש חשבון על

 ומכשפים במלחמתם אלא גברו על סיחון ברצון ה' בלבד.

 כתב:  צרור המור ובעל

"הזכיר הנסים שעשה השם עם ישראל במפלת סיחון ועוג, עד שבזה נמס לבב 

, להראות גבורות ישראל, כי סיחון עם הנשארים כמים... ולכן האריך בענין המושלים

כל גבורתו לא לקח לחשבון אלא על ידי המושלים, וישראל לקחוה מידו בגזירת 

  .המושל"

ת ": )ב, כה( בפרשת דבריםואכן, כך אמר ה' למשה לפני מלחמת סיחון, כמובא  ל ּתֵׁ חֵׁ ַהיֹּום ַהזֶּׁה אָּ

ים  ַעּמִ י הָּ נֵׁ ְתךָּ ַעל ּפְ ךָּ ְוִיְראָּ ְחּדְ ִיםּפַ מָּ ָּ ל ַהש ּ ַחת ּכָּ יךָּ  ,ּתַ נֶׁ לּו ִמּפָּ ְגזּו ְוחָּ ְמֲעךָּ ְורָּ ְמעּון ש ִ ר ִיש ְ ֶׁ בגלל . "ֲאש 

 , יתמלא פחד ואימה מפניהם.יוצחונם האדיר של ישראל עליכל מי שישמע על נחוזקו של האמורי, 

 

 

ּבֹון" :פסוק כחבנאמר  ש ְ חֶׁ ה מֵׁ ש  יְָּצאָּ י אֵׁ ְרַית ִסיחֹן ,ּכִ ה ִמּקִ בָּ הָּ י  ,לֶׁ ֲעלֵׁ ב ּבַ ר מֹואָּ ה עָּ ְכלָּ אָּ

מֹות ַאְרֹנן  "ּבָּ

תצא ממנה אש מלחמה  "קרית סיחון", -, אשר תיהפך להיות עירו לאחר שיכבוש סיחון את חשבון

ואת הערים החזקות שבסביבת נחל  עראת כגון  -וסיחון יכבוש אף את שאר ערי מואב שבסביבה 

 ארנון.

טחונם הגדול ידברים בלשון עבר, להורות על במאמנם "מתנבאים" על העתיד אולם המושלים 

 בהתגשמות דבריהם.

 

ב" :פסוק כטבנאמר  מֹוש   ,אֹוי ְלךָּ מֹואָּ ַבְדּתָּ ַעם ּכְ ְך  ,אָּ לֶׁ ִבית ְלמֶׁ ְ ש ּ יו ּבַ יִטם וְּבֹנתָּ לֵׁ יו ּפְ נָּ ַתן ּבָּ נָּ

 "ִסיחֹון ,ֱאֹמִרי

ם ְּכמֹושאת מואב )הנקראים כאן "מקללים המושלים  םעל שם " עַּ ( ומבשרים להם על ֱאִליל 

 ובנותיו ילכו בשבי סיחון. בניו של מואב יברחו מפני החרב הרודפת אחריהםאובדנם הצפוי. 

 

א" :פסוק לבנאמר  יְדבָּ ר ַעד מֵׁ ֶׁ ים ַעד ֹנַפח ֲאש  ִ ש ּ יֹבן ַוּנַ ּבֹון ַעד ּדִ ש ְ ַבד חֶׁ ם אָּ ירָּ  "ַוּנִ



וארצם תיהפך לשממה עד  ,הוא מלכות( בחשבון ובדיבון )שם מקום( תאבד 'ניר'מלכות מואב )

 העיר נופח אשר ליד מידבא.

 

 כיבוש יעזר וסביבתה

ם" :בפסוק לבנאמר  ר ש ָּ ֶׁ ֱאֹמִרי ֲאש  ת הָּ ש  אֶׁ יהָּ ַויֹּורֶׁ ֹנתֶׁ דוּ ּבְ ְלּכְ ת ַיְעזֵׁר ַויִּ ל אֶׁ ה ְלַרּגֵׁ ֶׁ ַלח ֹמש  ש ְ  "ַויִּ

תפלתו של משה  לא נעשה כראשונים, בטוחים אנו בכח, המרגלים לכדוה. אמרו": רש"יכתב 

 ."לחםילה

ערב הכניסה לארץ, בסיום שנות הנדודים במדבר, שהתארכו לכדי ארבעים שנה בעקבות חטא 

 . על תיקונו חטא המרגליםבא ם, המרגלי

כנס לארץ ואף המסו את לב העם כולו, יחששו לההם בקרבם ונפל לעומת עשרת המרגלים שליבם 

לא זו בלבד שלא פחדו מפני יושבי הארץ, אלא אף התמלאו  - המרגלים שנשלחו לרגל את יעזר

 .םלחם בעצמם באנשי יעזר ולנצחיובגבורה להבה' באמונה 

 

 מלחמת עוג מלך הבשן

ל ַעּמֹו " :בפסוק לגנאמר  ם הוּא ְוכָּ אתָּ ן ִלְקרָּ ָּ ש  ְך ַהּבָּ לֶׁ א עֹוג מֶׁ ן ַויֵּׁצֵׁ ָּ ש  ְך ַהּבָּ רֶׁ ְפנּו ַויֲַּעלּו ּדֶׁ ַויִּ

ה  מָּ ְלחָּ ִעיַלּמִ ְדרֶׁ  "אֶׁ

 .מומשה אינו ממהר להיכנס למלחמה ע , אולםעוג מלך הבשן יוצא לקראת ישראל למלחמה

 מדוע?

"עוג אסף כל חילו אדרעי והיא עיר בקצה גבולו והיו ישראל יכולים לנטות מעליו : הרמב"ןתב כ

 .כאשר נטו מעל עשו..."

ישראל לא היה נדרש מלחמת עוג ולתכלית כניסה לארץ "...כתב:  העמק דבר ובפירושהנצי"ב ו

 .וכבישת ארצו בלא עת..."

היתה פתוחה לפניהם באין לארץ ישראל לאחר כיבוש ארץ סיחון מלך האמורי, דרכם של ישראל 

להילחם כעת עם עוג מלך הבשן, שארצו  , מבחינתם של ישראל,הכרחכל היה לא  וממילא ,מפריע

ולעבר  ירדןנהר הבין עם ישראל ל אינה חוצצתו הגולן( נמצאת צפונית לארץ האמורי -)הבשן 

גם לאחר שיצא עוג מלך הבשן לקראתם, יכלו ישראל להתרחק  -. יתרה מזאת הירדן המערבי

 מו למלחמה, כפי שעשו כשיצא אדום לקראתם למלחמה.ע מארצו ולא להיכנס

 משום כך, המתין משה ולא יצא מיד למלחמה עם עוג עד שנצטווה על כך מפי ה'. 

 ישנה סיבה נוספת לכך, והיא חששו של משה מפני עוג.בפסוק הבא נראה ש

 

א ֹאתוֹ " :בפסוק לדנאמר  ירָּ ה ַאל ּתִ ֶׁ ל ֹמש  ר ה' אֶׁ ל ַעּמֹו  ,ַויֹּאמֶׁ ת ּכָּ י ֹאתֹו ְואֶׁ ַתּתִ י ְביְָּדךָּ נָּ ּכִ

ר יוֹ  ֶׁ ֱאֹמִרי ֲאש  ְך הָּ לֶׁ יתָּ ְלִסיחֹן מֶׁ ש ִ ר עָּ ֶׁ ֲאש  יתָּ ּלֹו ּכַ ש ִ ת ַאְרצֹו ְועָּ ּבֹוןְואֶׁ ש ְ חֶׁ ב ּבְ ֵׁ  "ש 

לחם ילה כדי שיוכלה מיוחדת ונדרש להבטח מע שמשה היה ירא מפני עוגתמדברי ה' אל משה מש

 . בו ללא חשש



, הרמב"ןטח בה'? וכפי שכתב היה ירא מפני עוג ולא בכיצד יתכן שמשה  הדבר מעורר תמיהה:

מאפס  ,וכל הגוים כאין נגדו ינוקכי עמו ה' אל ,נו מזרוע בשרשלא יירא משה רב"... ראוי היהש

והוא המאשים  ,'אל תיראו ואל תערצו מפניהם' :והוא המזהיר את ישראל ,ותוהו נחשבו לו

ה'  ,ואומר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם' :כענין שנאמר במרגלים ,אותם ביראתם

  .'"יכם הוא ילחם לכםקאל

זכותו של ]לעוג[  ד לוולחם, שמא תעמישהיה משה ירא לה" ,רש"י הביאכפי שאמרו חז"ל,  ולכן

כו כדרלעומר וחבריו י, הוא עוג, שפלט מן הרפאים שה'ויבא הפליט' :אברהם, שנאמר

. לעוג היתה זכות '"כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים' :בעשתרות קרנים, שנאמר

זכה עוג זכות זו  חוו בשבי. מכהוא היה זה שהודיע לאברהם אבינו על נפילת לוט אחיינ -מיוחדת 

תו, שמא לא יצליחו ישראל לנצחו, ולכן ילחם אחשש משה להלאריכות ימים מופלגת ומחמתה 

  נדרשו עידוד מיוחד והבטחה מפורשת מאת ה' שהוא יתן את עוג בידי ישראל.

וגם זכות זו  ות,צדקב צטייןהלא  הואש אף לעוגתעמוד שמשה חשש שזכות זו לכך יש לשים לב 

"אמאי היה משה רבינו ירא, הרי בפרשת לך : החזקוניתב כמו שכ ,עצמה היתה מפוקפקת למדי

 ,לך פירש"י עצמו: 'היה מתכוין עוג שיהרג אברהם וישא את שרה אשתו', אלא יש לומר

עוג הודיע לאברהם על נפילת לוט כשלפי דברי רש"י בפרשת לך לך,  .ואפילו הכי זכות היא לו..."

לשם שמים אלא עמדה מאחורי מעשיו כוונה נסתרת, שלילית ביותר, ואם  עשה זאתלא הוא בשבי 

 זכות לעוג ולא היה צריך משה לחשוש מפניו! כל כן לכאורה אין בכך

נותרה במעשהו  , חשש משה שמאברם, כפי שכותב החזקוני עצמו, על אף הכוונה השלילית של עוג

", ועל כן רק לאחר הבטחת ה' נו מקפח שכר כל בריה"הקב"ה אישכן ובתוצאותיו זכות עבורו, 

יצא  , אשר ביררה שעוג קיבל כבר את שכרו בכך שהאריך ימים ולא נותרה לו כל זכות,המפורשת

 משה למלחמה.

 

גם לאחר שנים רבות ואפילו  -בפרשה זו מתגלה ערכו וכוחו של כל מעשה טוב 

מתוך כוונה ומגמה שלילית, ועל אחת כמה וכמה כאשר עומדות כאשר נעשה 

 מאחוריו כוונות טובות.

 

 

ת ": בפסוק להנאמר  ּו אֶׁ יְרש  ִריד ַויִּ ִאיר לֹו ש ָּ י ִהש ְ ְלּתִ ל ַעּמֹו ַעד ּבִ ת ּכָּ יו ְואֶׁ נָּ ת ּבָּ ַויַּּכּו ֹאתֹו ְואֶׁ

 "ַאְרצוֹ 

גם במלחמה זו נעשו ניסים לישראל, שכן עוג מלך הבשן היה עצום במימדי גופו ואי אפשר היה 

לנצחו בדרך הטבע. יחד עם זאת עם ישראל עשה את כל ההכנות הנדרשות וניהל את מלחמתו 

 בדרך הטבע, כפי שהסברנו.

ַעְרב" :בפרק כב בפסוק אנאמר  ל ַויֲַּחנוּ ּבְ אֵׁ רָּ י ִיש ְ נֵׁ ְסעּו ּבְ חוֹ ַויִּ ן ְירֵׁ ר ְלַיְרּדֵׁ בֶׁ עֵׁ ב מֵׁ  "ֹות מֹואָּ

 



איזור מישורי בארץ  , דהיינו"מישריא דמואב": אונקלוסאת המילים "ערבות מואב" מתרגם 

 מואב.

 ."כלומר כנגד הירדן וכנגד יריחו...": הרשב"םכתב 

 בני ישראל חנו סמוך לירדן, בעברו המזרחי, מול העיר יריחו שבעבר הירדן המערבי.

 

מלחמת סיחון עשו באלול, ועשו את הרגל בתשרי, ואחר "...: (יט, לב רבה )במדבר חז"לדרשו 

 ."הרגל מלחמת עוג

לפי דברי המדרש, מלחמת עוג מלך הבשן התקיימה בסוף חודש תשרי בשנת הארבעים ליציאת 

 ,ישראל סמוך לירדן בר הירדן המזרחי, חנולאחר גמר המלחמות המופלאות לכיבוש ע מצרים.

לקראת הכניסה לעבר הירדן המערבי, עיקרה של ארץ  הבאים עד חודש ניסן, התכוננוובחדשים 

 ישראל.

 

 מבט לתלמיד

ניתן לתאר את רוממות רוחם של ישראל לאחר שניצחו את עמלק ולאחר ששני העמים 

החזקים המונעים אותם מלהיכנס לארץ נמסרו בידם. ב"ה זוכים ישראל לרשת את הארץ 

מימים ימימה ובה יזכו להקים את מלכות ה' ולבנות את בית  שהובטחה לאבותיהםהקדושה 

 ה'.

 

  



 פרק כארעיונות מרכזיים ב

 :מלחמת הכנעני מלך ערד

 להפריע לעם ישראל ולעמוד בדרכו בכדי למנוע ממנו  עמלק מנסה - ראשית גוים עמלק

 לממש את תפקידו בעולם.

  'לנדור נדרים. ראוילהתפלל לה' מעומק הלב ויש בזמן זה  - צרה בשעתהתקרבות לה 

 העיסוק במידות הצדיקים והלימוד מדרכיהם  - למידה מדרכיהםהספד על הצדיקים ו

 ם.האויבילישראל להתגבר על  מסייעים

 

 :תלונת העם ועונש הנחשים השרפים

  גם בעת קושי וצרה אין להיות כפויי טובה כלפי ה', אלא להכיר בטובותיו  -הכרת הטוב

 ולהודות עליהן.

  בני ישראל מבינים שחטאו וחוזרים בתשובה. העונש בעקבות -פעולת העונש 

  שמבקשים ממנו מחילה, לא יהא אכזרי מלמחול. מי -מידת הרחמנות 

 מידה כנגד מידה"היא באת עולמו  ת ה'גנהה". 

   ם במדבר.הנדודינקבעו בלבבות ישראל בזמן מידות אלו  -ביטחון בה' ואהבתו 

 

 :ארנון ושירת הבארהמשך המסעות, ניסי נחל 

  כאשר נעשים ניסים לישראל, יש לפרסם אותם ולהודות לה' עליהם. -פרסום הנס 

  מסוגלים לשיר לה'  עד שהיו ו כל כךתעלה בני ישראל - בשנת הארבעיםמדרגת ישראל

 ו של משה רבנו.הכוונתבכוחות עצמם, גם ללא 

 

 :כיבוש עבר הירדן המזרחי

  הכנה לכיבוש ארץ ישראל כולה -לחמות לכיבוש עבר הירדן המזרחי הממטרת. 

 מנע ממלחמה.יולה לחם, נכון לפתוח בשלוםיכאשר אין הכרח לה - השלום תגדול 

 לגדרי הטבע במלחמת סיחון לא נעשו ניסים מחוץ לכן  - נוגדת את הטבע הקדושה אינה

 לקית פעלה בתוך גדרי הטבע.אלא הסייעתא דשמיא הא

  'ה' יוצר התרחשויות עולמיות לטובת ישראל, גם כאשר התרחשויות אלו  -השגחת ה

חלק מארץ מואב הותר לבני ישראל בכיבוש, מכיון שעוד  אינן נוגעות אליהם במישרין.

 קודם לכן נכבש חלק זה על ידי האמורי.

  בסיום שנות הנדודים במדברכיבוש יעזר על ידי המרגלים  -תיקון לחטא המרגלים. 

  ואפילו כאשר  ,נותן שכר על כל מעשה טוב, גם לאחר שנים רבותה'  - הקב"הצדקו של

 עמדו מאחוריו כוונות זרות.

  



 סיכום פרשת חקת

פרשת פרה אדומה, אשר טעמה ופשרה עלומים  -בפתח פרשתנו נפגשנו עם "חקת התורה" 

הקדמה והכנה לתהליכים טהרת ישראל, מהווה העוסקת בה זו יוחתומים מאתנו. ראינו כי פרש

 המתרחשים בהמשך הפרשה.

משקפים את המעבר של עם ישראל בשנת הארבעים ליציאת הפרשה באים מאורעות ההמשך ב

 מצרים, מהנהגת המדבר להנהגת ארץ ישראל. 

הכנעני  חילה מולת -מרים ואהרן, במלחמות  -מעבר זה מתבטא בהסתלקותם של מנהיגי הדור 

בה  -בשירת בני ישראל אודות הבאר  לכיבוש עבר הירדן המזרחי, וכן ותמלחמב מלך ערד ובהמשך

 ת משה.הובללא נזקקו עוד ל

ההנהגה  ארץ ישראל מתבטא בכך שבמדבר בלטהעיקר ההבדל בין הנהגת המדבר ובין הנהגת 

"הבזקים" ראשונים מהנהגה זו  .קית בדרך הטבעאילו בארץ ישראל מופיעה הנהגה אלהניסית ו

 כבר בתקופה זו, ערב כניסתם של ישראל לארץ.מתנוצצים 

פרשת "מי מריבה", אשר בעטיה נגזר על משה ואהרן למות במדבר ולא  עלבפרשתנו למדנו גם 

 כנס לארץ ובמסגרתה למדנו על מהות ומשמעות חטאיהם של גדולים.ילה

קראת לפתיחה והכנה  ויחד עם זאת מהווה תקופת המדבר חותמת אתפרשתנו  לסיכומו של דבר,

 כניסה לארץ ישראל וכיבושה.ה


