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  "דבס

 

 
    

  

  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

  

לסעודה ראשונה - חוקה לחיים

ת  את ֻחּקַ֣ רֹז֚ ה ֲאׁשֶ ֥ה ה֖  ַהּתֹוָר֔ ר ֶאל 'ִצּוָ ֣ ּבֵ ר ּדַ ל  ֵלאֹמ֑ ָרֵא֗ י ִיׂשְ ֵנ֣ ּבְ
ה ִמיָמ֗ ה ּתְ ה ֲאֻדּמָ֜ יָך֩ ָפָר֨   1...ְוִיְק֣חּו ֵאֶל֩

קריאת 'ראשון' של הפרשה, נלמדת השנה ביום ד' בתמוז 
נכדו של רש"י, וכמה  -שהינו יום הזיכרון לרבנו תם, רבי יעקב 

התם אנו עוסקים בפרה אדומה  מתאים שביום זה, יום פטירת
  תמימה.

  למה דווקא כאן?
נפתח בשתי שאלות. השאלה הראשונה היא שאלה 'רגילה', 

מה עושה  -שאנו שואלים כמעט בכל פתיחת פרשה שהיא 
הפרשה הזו כאן? לכאורה המיקום שלה כאן איננו קשור 
למיקומה ההיסטורי של הפרשה. כזכור, הפרשה הקודמת 

הבא אנו עתידים לעסוק בשנה  עסקה בקורח, בפרק
הגעת ישראל לקדש, מות מרים, מי  -הארבעים במדבר 

ומדוע נכתבה פרשת פרה אדומה דווקא כאן בתווך,  -מריבה 
בעיקר כאשר אנו יודעים שהיא ניתנה לישראל עוד לפני 
הקמת המשכן?! היא הייתה צריכה להופיע בספר ויקרא עם 

 2שטנים אומריםכל מה מפורט בהקמת המשכן! ואכן הפ
שכיון שבסוף פרשת קורח באו כל מיני דינים של מתנות 

לכן צירפו לכאן גם את פרשת פרה. אך על זה קשה  –כהונה 
הרי קורח רצה לערער על עצם הכהונה, אבל פרשתנו  -

  הייתה צריכה להינתן בראש תורת כהנים בטהרת הקרבנות?

  יש טעם או אין טעם?
שה ותוכנה. כולנו מכירים השאלה השניה קשורה לשם הפר

   -רש"י המפורסם הפותח את הפרשה 

ואומות העולם מונין את  לפי שהשטן. זאת חקת התורה
לפיכך ? ישראל, לומר, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה

גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר  - ' חקה'כתב בה 
  3.אחריה

                                                           
  במדבר י"ט, ב'. 1
 עי' רמב"ן ורבנו בחיי בתחילת הפרשה. 2
 רש"י, במדבר שם. 3

'זאת חוקת  -אבל כשמדקדקים, שמים שלב שלא כתוב פה 
הפרה', אלא 'זאת חוקת התורה', כאילו כל התורה מופיעה 

אז בסדר, אין טעם.  - דרך המצווה הזו. אז אם לכך אין טעם 
  -ובאמת אומר המדרש 

אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה 
אמרתי אחכמה והיא רחוקה " חקרתי ושאלתי ופשפשתי

  4".ממני

ן. אבל בכותרתה של אני מבין שלא מבינים, שאף אחד לא מבי
'ויקחו אליך', ועל זה ממשיך שם  - הפרשה כתוב להיפך 

  -המדרש ואומר 

לָך אני  -אמר לו הקב"ה למשה  :א"ר יוסי ברבי חנינא
  5.אבל לאחר חקה ,מגלה טעם פרה

למה באמת משה לא אז כלומר יש טעם רק שלא מגלים אותו. 
א מגלה את זה לישראל? למה לא שלמה? מה העניין דווק

  למשה?

  חוקה נצחית
לכאורה אין בין שתי השאלות הללו קשר, אבל התשובה לשתי 

  השאלות הללו היא אחת, וזה מדהים;

כל מצוות התורה, גם אלו שמובנות לנו בשכל, במהותן גם הן 
חוקה. שהרי אם לא כך, אותה מצווה  -חוקה. יסוד כל מצווה 

גיה הייתה מוחלפת עם השתנות השכל, השתנות האידיאולו
או הטעם, והתורה הרי היא נצחית ולכן גם המצוות המובנות 

  בסברה שכלית הן במהותן נצחיות. חקה. 

כי הקב"ה רוצה  -אלה מה? מפני שהן נתלבשו בטעם שכלי 
שנעסוק בכל הכלים שהועמדו לרשותנו בעולם הזה, גם 

יכול להיות שאם יכריח  -בשכל, בהפנמת התורה לתוכנו 
ם לאיזו מצווה, כבר לא יהיה לישראל השכל ח"ו שאין מקו

לכן השאירו מצווה  -מסירות נפש עליה ולא יקיימו אותה 

                                                           
 במדבר רבה י"ט, ג'. 4
 שם, ו'. 5

  חתשע" חקתפרשת  
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אחת, שאי אפשר 'להלביש' אותה בשום טעם שכלי, ובה 
יהיה ניכר שהיא למעלה מהשכל, ולכן קראו לה 'חוקת 
התורה', ולא 'חוקת הפרה', כי הטעם שהיא לא נגלתה לעם 

מצווה אחת בלי טעמים ישראל היא כדי שתהיה לפחות 
שכליים, ועל ידה יהיה לכל בני ישראל כח ומסירות נפש 
לגלות את כל שאר המצוות. כך, גם אם התורה נראית שכלית 
ברובה, הרי שמצווה הזו של פרה אדומה תהיה התיקון לכל 
מה שנראה לפעמים ההיפך מההתקשרות לאלוקים חיים. 

שלו, לכן היא  לכן היא המטהרת מכל המוות במובן הרוחני
  -מטהרת מחטא העגל שנבע מסברה 

י ה ּכִ ֣ ְענּו ֶמה זֶ א ָיַד֖ ִים ֹל֥ ֶרץ ִמְצַר֔ ֱעָל֙נּו֙ ֵמֶא֣ ֤ר ֶהֽ יׁש ֲאׁשֶ ֣ה ָהִא֗  ֹמׁשֶ
  6.ָהָ֥יה ֽלוֹ 

  'בואו נעשה משהו במקומו'. זו סברה יפה, לשם שמים!

  רק משה - ביטול מוחלט 
גם לא שלמה  -מורי ואהובי, רק משה רבנו ואף לא אדם אחר 

רק משה שהיה בתכלית הביטול כלפי הקב"ה, ברמה  -המלך 
שלא ניתן להבין אותה, רק הוא יכול להשיג גם את מה 

בגלל שהוא כל  -שלמעלה מכל השגה. כי מציאותו של משה 
הוא איננו נפרד מה' ולכן מסירות נפש  -כך בטל אל השי"ת 

 ולכן -ורה שלו לה' היא טבעית. הוא בטל לקב"ה, הוא הוא הת
רק הוא השיג את טעם פרה, כלומר, במציאות של משה 
ההנחה של הביטול אל האלוקות היא כזו שהוא משיג את 

 -הטעם לא בגלל השכל אלא בגלל שזה הענין של טעם פרה 
  הביטול. 

אפילו שלמה, החכם מכל אדם, לא הצליח להגיע לרמת ביטול 
צי גרם או כה מוחלטת כמו משה. נשאר אצלו איזה גרם, ח

התמימות הזו  -גרם של אגו. הפרה האדומה התמימה -מיקרו
  זה עניינו של משה רבנו ורק שלו. -

  חבוקה וחקוקה בך
עכשיו מובן מה עושה כאן הפרשה שלנו בסיום פרשת קרח 
ובעצם בסיום של כל הפרשות שמתחילת ספר במדבר 

כולן עסקו בדיון מה עניינו המיוחד של משה;  -שעסקנו בהן 
מרים  - 8..'ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר' 7'',ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה

ואהרן קדושי עליון אמרו זאת, גם המרגלים לא קלטו מי הוא 
בקרח, ומשה שבא ללמד את  -משה, ואלדד ומידד, והשיא 

ם ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשי  ה'ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ' –קרח 
ואף אהרן עוצר את מלאך המוות  9',ָהֵאֶּלה ִּכי לֹא ִמִּלִּבי

  משליחותו כי מה שאומר משה היא היא שליחותו של ה'.

התורה בעצם רוצה לתאר את הרעיון של מה הוא משה ואת 
משה  -המשה שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו בנסתר 

שמעורר את הכח של מסירות הנפש, הקשר החבוק והדבוק 

                                                           
 שמות ל"ב, א'. 6
 במדבר ט"ז, ג'. 7
   שם י"ב, ב'. 8
 שם, ט"ז, כ"ח. 9

לא בגלל שאין  -באופן טוטאלי, בלי סברות, בלי שכל בקב"ה, 
שכל ח"ו; הרי משה הוא החכם הגדול שמעביר את כל 

הוא מבין  -התורה, אבל בגלל שיש כל כך הרבה חכמה 
  שהכוח שמעל הכל הוא הביטול המוחלט לאלוקות. 

  חוקה המטהרת
כמה נפלא שפרשת פרה חותמת את כל הפרשות שביקשו 

ה מופלא שהיא הפרשה הפותחת את לערער על משה וכמ
מות אהרן, מותה של  -שנת הארבעים עם כל המשברים 

כדי לגלות לנו מה כוחו של משה ומה קיבלנו בתוכנו  -מרים 
שהכניס וטבע בנו את כח האמונה  –'רעיא מהימנא' - מה

הגדולה הזו, שבתוכו אנו קשורים בחוקה, חקוקים כמו 
אנחנו והקב"ה, חוקה כזו שרק איתה  -בפרשת פרה אדומה 

אפשר לטהר את כל טומאות המוות שבעולם, את הניתוקים 
  מהחיים, את כל העגלים. 
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לסעודה שניה -  חטא השמיעה והראיה (א')

  מבצע (תפארת) שלמה
אין מי מהמפרשים שלא עסק בניסיון להבין מה היה חטאם 
של משה ואהרן במי מריבה, אשר בשל חטא זה נגזר עליהם 

  שלא יכנסו אל הארץ.

הפעם נעשה 'מבצע' קצר, ונביא כלשונו את פירושו המופלא 
של האדמו"ר בעל ה'תפארת שלמה', ר' שלמה מראדומסק 
זיע"א על הדברים, ואשר דבריו הם מפתח לפרשה כולה ואולי 

  אף לחיים בכלל. 

לדעתו של התפארת שלמה, חטאם של משה ואהרן טמון 
במה 'שמעו'. לא בהכאה בסלע, אף לא  -במילה שאמרו 

  אלא רק במילה 'שמעו'.  -שאמרו 'שמעו נא המורים' 

  'וראו ... כי פי ה' דיבר'
  -בואו נראה את המהפכה שהוא עושה 

הנה כל המפרשים הרעישו בזה להבין מה זה החטא של 
משה רבנו ע"ה במי מריבה. ויש לומר בדרך זה. ונקדים 

בפ' בראשית אצל אדם הראשון 'את קולך  נאמרמה ש
ואירא כי עירום אנכי ואחבא'. ידוע מה  שמעתי בגן

שהיו  - רה 'וכל העם רואים את הקולות' ובמתן ת נאמרש
רואים את הנשמע, וזה מדרגה גדולה מפני כי פסקה 

המדרגה שהיה אדם הראשון קודם  הזוהמתן ובאו לאות
מה שאין כן במצרים היו אז במדרגה קטנה לכן  החטא.

בבחינת שמיעה, וזהו רק  -שם כתיב 'דבר נא באזני העם' 
שאמר אדם הראשון 'את קולך שמעתי' כלומר שנפלתי 
ממדרגת ראיה לבחינת שמיעה ולכן 'ואירא כי עירום 
אנכי'. וזהו הבטחת צפניה חוזה 'בעת ההיא אביא אתכם 

כי לעתיד  -וגו' בשובי את שבותיכם לעיניכם וגו'. פירוש 
כם תשובו לבוא למדרגה הראשונה 'לשם ולתפילה לעיני

אמר ה''. פי' שיהיו כל הדברות בבחינת הראיה כמו במתן 
'וכל העם רואים' כנ"ל. בזה מיושב קושיית  -תורה 

הרמב"ן בסיום התורה 'לכל האותות והמופתים וכו' אשר 
עשה משה לעיני כל ישראל'. והקשו הרמב"ם והרמב"ן 
הלוא גם אליהו הנביא וכד' עשו מופתים גדולים לכל 

הפלגת משה רבנו ע"ה? ולפי הנ"ל הפי'  ישראל, ומה היה
בזה מעלת משה רבנו ע"ה שהביא את בני ישראל לאותו 
המעלה שהיו בשעת קבלת התורה 'וכל העם רואים' 

בחינת הראיה... וכמה  -כנ"ל. וזה 'לעיני כל ישראל' 
במחלוקת קרח כתיב 'שמעו  -פסוקים רומזים על דרך זה 

שמיעה. וגם בפרשת נא בני לוי', שנפלו גם כן לבחינת 
כי מחמת שלקחו עצמם  -בהעלותך 'שמעו נא דברי' 

לחלוק על משה רבנו ע"ה נפלו גם כן ממעלת בחינת 
כי זהו היה  -הראיה לבחינת השמיעה... נחזור לעניינינו 

כוונת השי"ת שיביא משה את כל הדור ההוא עדה 

השלמה לבחינת הראיה כנ"ל לחדש אורם כבראשונה ואז 
כמו במתן תורה וגם משה רבנו ע"ה יבוא  יהיו כולם

עמהם יחד לארץ ישראל. אך כאשר לא עשה כן, כדכתיב 
לזאת היה החטא גדול  -'ויאמר משה שמעו נא המורים' 

מאד בעיני השי"ת ב"ה, כמו שנאמר 'יען לא האמנתם בי 
להקדישני לעיני בני ישראל', שהיה ברצון השי"ת 

תביאו' וכו'. במהרה ולכן 'לא  -להביאם לבחינת הראיה 
יקוים בנו מקרא שכתוב 'והיו עיניך רואות את מוריך', 

  10אמן.

  -מה שבעצם אומר הקב"ה למשה במילים 

ח ֶאת ל ֶאת ַק֣ ה ְוַהְקֵה֤ ּטֶ֗ ְרּתֶ֧ם  ַהּמַ יָך ְוִדּבַ ן ָאִח֔ ֲהֹר֣ ֙ה ְוַאֽ ֵעָד֙ה ַאּתָ ָהֽ
יו ֶאל יֵניֶה֖ם ְוָנתַ֣ן ֵמיָמ֑ ַלע ְלֵעֽ ֛   11...ַהּסֶ

'על ידי כך תחזיר את עם ישראל למדרגת מתן תורה,  -הוא כי 
אחרי כל מה שקרה בארבעים השנה האחרונות ואם נחזור 
ל'רואים את הקולות' יוקדש שם ה' לעיני כל העדה ואז נוכל 

לארץ ישראל'. אך מזה שלא נעשו  -יחד עם משה  -להיכנס 
'שמעו  - הדברים בבחינת הראיה אלא בבחינת השמיעה 

כן לא תביאו אתם ויצטרך לעשות זאת יהושע והדור ל  -נא...' 
  שיעבור פה עד 'והיו עיניך רואות את מוריך'.

  מהפכה בהבנת כל ספר במדבר
הראיה והשמיעה. זו מהפכת עולם שהפעם רק ציטטנו אותה 
ובעז"ה בשיחות הבאות ניכנס אליה יותר, להבנה של הפרשה 

נות להיכנס ניסיונות הכניסה לארץ, הניסיו - העמוקה הזאת 
בבחינה של הראיה את דבר ה'. לראות 'כי פי ה' דיבר'. 

  ניסיונות הכניסה לארץ עם משה.

מהפכה של ממש  -ועל ידי זה נוכל אף לגלות הבנות חדשות 
במה חטאו המרגלים, במה נפלו מרים ואהרן כשדיברו על  -

משה, במה קרה באמת במי מריבה, ומדוע החטא הזה קשור 
  ישראל.לכניסה לארץ 
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לסעודה שלישית -חטא השמיעה והראיה (ב') 
  חמישה פסוקים

חמישה פסוקים בלבד מתארים את השינוי, אולי הגדול 
בהיסטוריה. הוא מתרחש סביב סיפור הסלע והכאתו במי 

מכניס את ישראל היה הוא  -מריבה. אלמלא היה חוטא משה 
  לארץ והייתה מופיעה כבר הגאולה השלמה של העולם.

שם בקדש, בקצה גבול הכניסה לארץ ישראל, עומדים ישראל 
להיכנס לארץ ואז מגיע השינוי הגדול, שחמשת הפסוקים 
האמורים נותנים את הרקע למה בדיוק 'התפקשש' ואיך זה 

דול מסביר שהגדול שבענקים, משה רבנו, נענש בעונש הג
   -ביותר מבחינתו 

יאּו֙ ֶאת א ָתִב֨ ה ֶאל ֹל֤ ל ַהזֶּ֔ ָה֣ ר ַהּקָ ם ָהָאֶ֖רץ ֲאׁשֶ י ָלֶהֽ   12.ָנתַּ֥תִ
   -הוא מתחנן לבטל את רוע הגזרה 

ן ֶאל ֖ ת ַהִה֖וא 'ה֑  ָוֶאְתַחּנַ ֵע֥ ָרה ...ּבָ א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאת ֶאְעּבְ ֶרץ  ּנָ֗ ָהָא֣
ן ֑ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֣ ֖ר ּבְ ה ֲאׁשֶ   13...ַהּטֹוָב֔

 'להיכנס כחיית -ה רבנו', הוא מבקש 'גם אם לא להיכנס כמש
   14השדה'.

  מה היה החטא?
  -כך הם הפסוקים 

֥ר ה֖  ר ֶאל 'ַוְיַדּבֵ אֹמֽ ֥ה ּלֵ ח ֶאת. ֹמׁשֶ ל ֶאת ַק֣ ה ְוַהְקֵה֤ ּטֶ֗ ֵעָד֙ה  ַהּמַ ָהֽ
ְרּתֶ֧ם ֶאל יָך ְוִדּבַ ן ָאִח֔ ֲהֹר֣ ֙ה ְוַאֽ יֵניֶה֖ם ְוָנתַ֣ן ַאּתָ ַלע ְלֵעֽ ֛ ֵמיָמ֑יו  ַהּסֶ

ִי֙ם ִמן ֥ ֶאת ְוֽהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ם ַמ֨ ִקיתָ ַלע ְוִהׁשְ ה ְוֶאת ַהּסֶ֔ ֵעָד֖  ָהֽ
ם ִעיָרֽ   15.ּבְ

התלונה של עם ישראל על היעדר מים הייתה אולי התלונה 
הצודקת ביותר בכל ארבעים שנות היותם במדבר. העם צמא 

א שהולכים למות ממנו. זה לא סתם קיטורים על מָ בצָ 
   - באמת אין מים. ומה עושה משה?  -בטיחים קישואים וא

֛ה ֶאת ח ֹמׁשֶ ֥ ּקַ י ה֑  ַוּיִ ְפֵנ֣ ה ִמּלִ ֖ ּטֶ הוּ  'ַהּמַ ֽ ֖ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ֧ה . ּכַ לּו ֹמׁשֶ ְקִה֜ ַוּיַ
ן ֶאת ֲהֹר֛ ָה֖ל ֶאל ְוַאֽ ְמעוּ  ַהּקָ ם ׁשִ אֶמר ָלֶה֗ ַלע ַוּיֹ֣ ֑ י ַהּסָ ֵנ֣ ָנ֙א  ּפְ
ים ֲהִמן ה  ַהּמִֹר֔ ַלע ַהזֶּ֔ ֣ ִיםַהּסֶ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה ֶאת. נֹוִצ֥ ֶרם ֹמׁשֶ֜ ָי֗דֹו  ַוּיָ֨

ְך ֶאת ֧ ה  ַוּיַ ֵעָד֖ ּתְ ָהֽ ים ַוּתֵׁ֥שְ ִים ַרּבִ֔ ְצאּו֙ ַמ֣ ֽ ִים ַוּיֵ ֲעָמ֑ ֽ הּו ּפַ ֖ ַמּטֵ ַלע ּבְ ֛ ַהּסֶ
ם   16.ּוְבִעיָרֽ

מעט מדי מילים כדי להסביר מה עוצמת החטא, מהו גודל 
ה הגאולה. כל העונש, מה הפך את ההיסטוריה, למה לא הגיע

לפי רש"י הסיבה היא שמשה  -הפרשנים כולם עוסקים בכך 

                                                           
 במדבר כ', י"ב. 12
 כ"ה.-דברים ג', כ"ג 13
  דברים רבה י"א, ו'. 14
 ח'.-במדבר שם ז' 15
 י"א.-שם ט' 16

הכה את הסלע במקום לדבר אליו, הרמב"ן תמה על רש"י 
שהרי משה נצטווה לקחת איתו את המטה, ואם לא בשביל 

אז בשביל מה נצטווה? הרמב"ם מביא סיבה  -להכות 
השימוש של משה במילה 'המורים' שהביע את  -שלישית 

של משה במקום שלא היה לו לכעוס. אחרים מנסים כעסו 
לומר שמשה ראה את העם כ'קהל' ולא כ'עדה' כציוויו של 

 - הקב"ה, או שמא בגלל שאמרו 'המן הסלע הזה נוציא' 
כלומר הם משה ואהרן הם שיוציאו את המים מהסלע, 

  שהקב"ה הוא עושה הנסים. וכן הלאה.  -במקום לומר 'יוציא' 

איך זה קשור לעונש אי הכניסה  -ים הוא הקושי בכל ההסבר
  לארץ ישראל? 

  לגרום לישראל להאמין
הפסוק הבא אמור לפתור את הקושי כי הקב"ה עצמו אומר 

   -למשה ולאהרן מהו חטאם 

אֶמר ה ל ֶאל 'ַוּיֹ֣ ֣ה ְוֶאֽ אַאֲהרֹ֒  מֹׁשֶ ַען לֹֽ י  ן ַי֚ ֶהֱאַמְנּתֶ֣ם ּבִ֔
י  ֵנ֣ י ּבְ ִני ְלֵעיֵנ֖ יׁשֵ֔ ְקּדִ יאּו֙ ֶאתְלַה֨ א ָתִב֨ ן ֹל֤ ָרֵא֑ל ָלֵכ֗ ה  ִיׂשְ ל ַהזֶּ֔ ָה֣ ַהּקָ

ר ֶאל ם ָהָאֶ֖רץ ֲאׁשֶ י ָלֶהֽ   17.ָנתַּ֥תִ

ראשית, נשים לב שהמילה 'האמנתם' נקראת בהגייה 
מלרעית ולא מלעלית. כלומר, הטעם נמצא בסופה של המילה 

וההבדל גדול; אין הכוונה שמשה ואהרן לא האמינו חס  -
אלא שלא גרמו לעם ישראל להגיע למדרגת ושלום בקב"ה, 

 -האמונה שאליה הוא היה צריך להגיע. כאילו אמר הקב"ה 
'לא גרמתם לי להיות מואמן על ידי ישראל ברמה האמונית 

  הגבוהה כפי שצריך היה להיות'.

מה בעצם אומר הקב"ה פה למשה ולאהרן? נחזור לדברים 
של  בהם דיברנו השיחתנו הקודמת, לפירושו המופלא

  האדמו"ר ר' שלמה מראדומסק זיע"א;

  לעיני בני ישראל
 -'ודיברתם אל הסלע לעיניהם'  -בציוויו של הקב"ה את משה 

 -תמוהה המילה 'לעיניהם'. כאשר מדברים אל מישהו 
   -מדברים לאזניו, כדי שהוא ישמע. כך אף היה במצרים 

ר ּבֶ א ּדַ א ּבְ יׇָנ֖ ם ְזֵנ֣ ישׁ  ָהָע֑ ֲא֞לּו ִא֣ ת מֵ  ְוִיׁשְ ֙ה ֵמֵא֣ ָ הּו ְוִאׁשּ ת ֵרֵע֗ ֵא֣
ֵלי ּה ּכְ ב ְרעּוָת֔ י ָזָהֽ   18.ֶכֶ֖סף ּוְכֵל֥

'שמעו נא  -בפועל משה לוקח את המטה ואומר לעם 
'יען לא האמנתם בי  -המורים', ואז בא הקב"ה ואומר 

להקדישני לעיני בני ישראל...'. המהפכה הזו כל כך חשובה, 
יה באמונה כי קשה לומר שיש למשה ולעם ישראל בע
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פשוטה. מה הבעיה שלהם להאמין שהקב"ה יכול להוציא 
  פשוט שלא זו הנקודה. -מים? 

אלא כל מה שעשה לנו משה בעולם היה להביא אותנו למצב 
   -של 'רואים את הנשמע' 

ים ֶאתל ְׇוכ ת ָהָע֩ם ֹרִא֨ ר ...ַהּקֹוֹל֜ ָֹפ֔   19...ְוֵא֙ת ֣קֹול ַהׁשּ

לא יהיה רעיון לימודי כל גאולת העולם תהיה כאשר דבר ה' 
אבל ת'כלס רואים  -ששומעים אותו, מכירים את משמעותו 

את החיים, את הריאליה. הרבה פעמים יש לנו הרגשה 
ששמענו דבר תורה נפלא ומרומם אבל הוא מתנגש במציאות 
כי הרי 'ראינו בחדשות' שהמציאות הפוכה. לפני חטא אדם 

ות את דבר ה'. הראשון בגן עדן היה האדם במדרגה של 'לרא
 -השאיפה היא לראות כפי שראינו כאשר הגענו להר סיני 

ההר בער באש וראינו גם את ההר עשן וגם את קולות, גם 
לא היו שם שני דברים  -את הלפידים וגם את קול השופר 

סותרים, טבע ודבר ה', ושצריך לאזן ולמצע ביניהם. הכל היה 
  אחד.

הוא בגלל  -לדבר  הרי כל מה שהטבע פועל, שאני מצליח
שזהו דבר ה'. 'אין עוד מלבדו'. כל הטבע זה הקב"ה. הבעיה 
היא שאני יודע את זה בשכל אבל אני לא רואה את זה בפועל. 
בפועל אני רואה את היצר הרע, את החדשות, את העוצמה 
של המציאות הנפרדת של כל דבר וישות בעולם ולא רק את 

  דבר ה' הפועל בעולם.

  בשמיים דבר ה' הניצב
   -על הפסוק 

ם ה֑  ִים' ְלעֹוָל֥ ָמֽ ָ ׁשּ ב ּבַ ֥ ָבְרָך֗ ִנּצָ   20.ּדְ֝

אם נישא את העיניים ונסתכל  - 21מבאר הבעל שם טוב זיע"א
כל זה  -טוב טוב אל הרקיע לא נראה לא עננים ולא שמים 

חולף. מה שנראה בהתבוננות אמיתית הוא רק את דיבורו של 
  , וזה מה שמקיים אותנו.'יהי רקיע' -הקב"ה, הניצב בשמים 

אבל לא רואה את  -הבעיה היא שבפועל אני יודע את כל זה 
  זה.

  לראות את דבר ה'
תפקידו של משה בהכניסו אותנו לארץ הוא שנגיע למדרגה 

   -בה נראה את דבר ה' במציאות הגשמית 

֣בֹוד ה֑  ה ּכְ י ה֖ ל ְׇוָר֤אּו כ 'ְוִנְגָל֖ ֥ י ּפִ ֛ ו ּכִ ֔ ֙ר ַיְחּדָ ׂשָ רדִּ  'ּבָ ֽ   22.ּבֵ

  שאין עוד מלבדו.  -איך כל עגבניה ומלפפון יוצאים בדבר ה' 

המרגלים, למשל, ראו  -זה גם כל מה שהיו הנפילות במדבר 
את החדשות, ראו את הנפילי . הם אמנם זכרו את דבר ה', 

                                                           
 שם כ', י"ד 19
 תהילים קי"ט, פ"ט. 20
 תניא, שער הייחוד והאמונה א'. באר מים חיים בראשית, וע"ע 21
 ישעיהו מ', ה'. 22

למדו את זה בשיעור, לימדו את זה אחרים, כתבו על זה 
  דבר ה'.אבל לא ראו את  -ספרים ושיעורים באמונה 

שאני אהיה מקודש להם והם  -'להקדישני לעיני בני ישראל' 
מקודשים לי ואין עוד שום מציאות אחרת מלבד ה'. זה כל 

האם נצליח לראות את דבר ה' או  - החיים, זו כל התורה 
שניפול בזוהמת הנחש שניסה לגרום לטריז בינינו בין 

  י.ביני לבין אשתו אף ביני לבין אשתיהקב"ה, וממילא 

זו הנקודה שבגללה כעס הקב"ה על משה ובגללה לא נכנס 
  -משה אל 

ר ֶרץ ֲאׁשֶ י ה֤ ... ֶא֕ יד ֵעיֵנ֨ ִמ֗ הּ  'ּתָ יָך֙ ּבָ֔   23.ֱאלֶֹה֙

   

                                                           
 דברים י"א, י"ב. 23
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לסעודת מלווה מלכה - שליחות דיפלומטית
שתי שליחויות דיפלומטיות גדולות, הרות היסטוריה וגורל, 

  נמצאות בפרשת חקת. 

בראשונה פונה עם ישראל אל מלך אדום, ובשניה אל סיחון 
מלך האמורי. השוואה בין שתי השליחויות הללו תשפוך לנו 
אור מדהים על ההשלכות של מה שקרה שם, במי מריבה, 

  בקדש, בתחילת שנת הארבעים.

  דוםאֶ אח שלי, 
  -השליחות הראשונה פותחת במילים הבאות 

ׁש ֶאל ֵד֖ ים ִמּקָ ֧ה ַמְלָאִכ֛ ח ֹמׁשֶ ַל֨ ׁשְ ֶלְך ֱא֑דֹום ַוּיִ   24...ֶמ֣

אבל זה היה  -בקדש, אנו זוכרים, לא היה מים לעדה לשתות 
פנצ'ר, דבר לא מתוכנן. לא בשביל זה הגענו לקדש, אלא 

  -בשביל השליחות הראשונה מול מלך אדום, הנה 

ל ְעּתָ ֵא֥ת ּכָ ל ַאּתָ֣ה ָיַד֔ ָרֵא֔ יָך ִיׂשְ ה ָאַמ֙ר ָאִח֣ ֥ר  ּכֹ֤ ָלָא֖ה ֲאׁשֶ ַהּתְ
ְתנוּ  ֑ים . ְמָצָאֽ ים ַרּבִ ִים ָיִמ֣ ִמְצַר֖ ב ּבְ ׁשֶ ֥ ְיָמה ַוּנֵ ינּו֙ ִמְצַר֔ ְר֤דּו ֲאֹבֵת֨ ֽ ַוּיֵ

ֲאֹבתֵֽינוּ  ִים ְוַלֽ נּו ִמְצַר֖ עּו ָל֛ ֵר֥ ק ֶאל. ַוּיָ ְצַע֤ נּו  'ה֙  ַוּנִ ע ֹקֵל֔ ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ
ה  יר ְקֵצ֥ ׁש ִע֖ ְחנּו ְבָקֵד֔ ֙ה ֲאַנ֣ ִים ְוִהּנֵ ְצָר֑ ִצֵא֖נּו ִמּמִ ְך ַוּיֹֽ ח ַמְלָא֔ ַל֣ ׁשְ ַוּיִ

ךָ     .ְגבּוֶלֽ

משה רבנו הוא המשלח את השליחים ולא העם, והפניה היא 
עם הרבה פאתוס הסוקרת את היסטוריה היהודית. עבור מי 

ור מלך אדום! 'אחיך ישראל', השיעור הזה בהיסטוריה? עב
בני יעקב  -אומר משה למלך אדום, 'אח שלי, הרי אנו אחים 

ועשו'. והוא ממשיך ומסביר לו שהקב"ה שלח אלינו מלאך כדי 
להוציא אותנו ממצרים, כאשר המלאך המדובר הוא לא פחות 

'שתדע לך, מלך אדום, אתה מדבר עם  - 25ממשה רבנו עצמו
'אתה  -ת שמשה לא אומר פה הן מלאך!'. המילים היחידו

בטח מאד שמח ונרגש לפגוש אותנו אחרי כל כך הרבה שנים, 
הלא כן?. מן הסתם תבוא לקדם אותנו בזרי פרחים 

  ושושנים....';

ָרה י  ַנְעּבְ ּתֶ֖ה ֵמ֣ א ִנׁשְ ֶרם ְוֹל֥ ה ּוְבֶכ֔ ֶד֣ ׂשָ ֲעֹב֙ר ּבְ א ַנֽ ָך ֹל֤ א ְבַאְרֶצ֗ ֣ ּנָ
ֶלְך נֵ  ֣ ֶרְך ַהּמֶ ֧ ֽרְבֵא֑ר ּדֶ ד ֲאׁשֶ אול ַע֥ ֹמ֔ ין ּוׂשְ ֙ה ָיִמ֣ א ִנּטֶ ְך ֹל֤ ר  ֵל֗ ַנֲעֹב֖

ךָ  ֻבֶלֽ   26.ּגְ

'אחיך', היסטוריה, היינו במצרים, יצאנו משם, צעקנו אל ה'. 
   -אבל אדום כמו אדום 

ן ֑י ּפֶ ר ּבִ א תֲַֽעֹב֖ אֶמר ֵאָלי֙ו ֱא֔דֹום ֹל֥ א ִלְקָראתֶֽךָ  ַוּיֹ֤ ֶרב ֵאֵצ֥ ֶח֖   27.ּבַ

ישראל לא מתייאשים ומנסים, עכשיו בעצמם, לפנות שוב 
  -למלך אדום 

                                                           
 י"ד. במדבר כ', 24
  עי' רש"י שם על הפסוק, שהרי הוציאנו הקב"ה ממצרים 'לא על ידי  25

 מלאך ולא על ידי שרף' ואם כן משה הוא האפשרות היחידה להסבר.     
 י"ז.- שם, י"ד 26
 שם, י"ח 27

י ֵנֽ יו ּבְ אְמ֨רּו ֵאָל֥ ֲעֶל֒ה ְוִאם ַוּיֹֽ ה ַנֽ ֣ ְמִסּלָ ֽ ָרֵא֘ל ּבַ ֙ה  ִיׂשְ ּתֶ יָך ִנׁשְ ֵמיֶמ֤
ק ֵאין ם ַר֥ ַתּתִ֖י ִמְכָר֑ י ְוָנֽ י ּוִמְקַנ֔ ָרה ֲאִנ֣ ֱעֹבֽ י ֶאֽ ַרְגַל֥   28.ָדָב֖ר ּבְ

ונענינו בשלילה, אבל אולי בפעם השניה זה נכון, כבר ביקשנו 
יצליח יותר. נציע לו לא ללכת בכביש הראשי אלא בכביש 

 -'במסילה נעלה', ואף נשלם על כל מה שנצרוך שם  -עוקף 
  אפילו מים!

  לא מתחננים!
נעבור במעבר חד אל השליחות השניה, מול סיחון מלך 

הר, האמורי. אחרי אדום התחלנו לסובב את האזור, הר ה
הכנעני, נחשים ושרפים אוכלים את ישראל בגלל הלחם 

   -והטענות עליו ואז מגיעים אל מלך האמורי 

ים ֶאל ָרֵא֙ל ַמְלָאִכ֔ ח ִיׂשְ ַל֤ ׁשְ ֶלךְ  ַוּיִ ן ֶמֽ ר ִסיֹח֥ י ֵלאֹמֽ   29.ָהֱאֹמִר֖

  ראשית, השולחים כאן הם ישראל, לא משה,

ה וּ  ֶד֣ ׂשָ ֙ה ּבְ א ִנּטֶ ָך ֹל֤ ה ְבַאְרֶצ֗ ָר֣ י ְבֵא֑ר ֶאְעּבְ ּתֶ֖ה ֵמ֣ א ִנׁשְ ֶרם ֹל֥ ְבֶכ֔
ֽר ד ֲאׁשֶ ְך ַע֥ ֶלְך֙ ֵנֵל֔ ֶרְך ַהּמֶ֨ ֶד֤ ךָ  ּבְ ֻבֶלֽ ר ּגְ   30.ַנֲעֹב֖

אין שום אזכורים היסטוריים, לא יציאת מצרים, לא 'אחיך'. 
 -אפילו המילה 'נא' בביטוי 'אעברה נא' שאמרנו למלך אדום 

 -קשתנו לא מופיעה פה. יותר מזה, כאשר סרב מלך אדום לב 
הסתובבנו,  -ביקשנו והתחננו שוב ולאחר שעמד בסירובו 

ויתרנו והלכנו מסביב. לעומת זאת כאן, מלך האמורי מסרב 
אף הוא ומגייס בצו שמונה את צבאו, אבל אנחנו לא מבקשים 

   -פעם שניה אלא 

ָרֵא֖ל ְלִפי ֥הּו ִיׂשְ ּכֵ ׁש ֶאת ַוּיַ יַר֨ ֶרב ַוּיִ ן עַ  ָח֑ ַאְרֹנ֗  ַיּבֹ֙ק ַעד דַאְר֜צֹו ֵמֽ
ֹון י ַעּמ֔ ֵנ֣   31...ּבְ

  ה ההבדל בין שתי השליחויות?מ

  עם משה - התוכנית המקורית 
אנחנו נמצאים בשנה הארבעים לצאת ישראל ממצרים, 
בחודש ניסן ומגיעים לקדש. בניסן הראשון יצאנו ממצרים, 

ועכשיו  -עברנו את ים סוף, בניסן השני חנכנו את המשכן 
שלושים ותשע השנים, לאחר שכלו אנשי אחרי כל מאורעות 

המדבר מלמות, אנו עומדים להיכנס לארץ עם משה. זו 
'לא  -התוכנית, ועם התוכנית הזו מגיע משה לאדום 

למלחמות באנו אלא רק לעבור בארצך כי אנחנו אחים, ובאנו 
לקיים את ההבטחה של סבא יעקב לסבא עשו שעוד נבוא אל 

היינו במצרים וכו', אבל הנה  -אדוני שעירה. זה הלך לאט 
  באנו עכשיו. להביא גאולה שלמה'.

                                                           
 שם, י"ט. 28
 שם, כ"א, כ"א. 29
 שם כ"ב. 30
 שם כ"ד. 31
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עם חזק  -פעם היתה סיסמא 'עם חזק עושה שלום', זוכרים? 
עושה שלום, 'בכלל לא באנו למלחמה. אגב, גם  באמונתו

אסור לנו להילחם בך, אתה בטח יודע את האינפורמציה 
להתגרות המודיעינית הזו, נכון? הרי יש לנו ציווי מפורש שלא 

בכם מלחמה. באנו לעבור דרכך וללכת אתך יחד אל הר ה' 
  כדי לתת לה' את המלוכה'. 

  הקמת צה"ל
משה עצמו פונה אל מלך אדום. רק לפני רגע הוא עוד היה 

 -משוכנע שהוא מכניס את ישראל לארץ לגאולה שלמה 
'ואתה נכדו של עשו, בוא אתנו ונקים בית תפילה לכל 

  העמים'.

סרב גם לבקשת משה וגם לבקשת ישראל ויוצא מלך אדום מ
אך לא יורה אפילו כדור אחד, כי  -לקראתנו עם חימוש מלא 

גם הוא יודע שפנינו אינם למלחמה ולא נפגע בו, אמנם בכך 
הוא עוצר את הרעיון של הגאולה הגדולה, שאולי בעצם כבר 
נעצרה במי מריבה, כאשר לא זכינו להקדיש את שם ה' לעיני 

ראל והיכינו בסלע במקום לדבר אליו. ולכן הוא עונה לנו בני יש
   -בתשובה הבאה 

ונצעק ' אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם, ואמרתם
שהורישני  , ואני אצא עליכם במה'אל ה' וישמע קולנו

  32'.ועל חרבך תחיה'אבי 

אבל גם לי יש אמנות  -'הקול קול יעקב'  -לכם יש אומנות 
תחיה'. לו היינו זוכים לדבר במי מריבה אל 'על חרבך  -משלי 

הסלע 'לעיניהם', אילו הינו זוכים להראות לעצמנו שהגיע 
הרגע להביא את העולם כולו אל הגאולה, לא היה צורך להקים 

  את צה"ל שאיתו אנו עומדים להילחם בסיחון.

בראש השליחות לסיחון, השליחות השניה, עומד כבר 
ישראל'. נכון, אין לנו בעיה 'וישלח  -הרמטכ"ל, לא משה 

להילחם בו אלא רק פותחים בדרכי שלום, כך למדנו רש"י 
וכך אנו מנסים ללמד את העולם, גם את העמים  33בפרשתנו

לא נתחנן אליו ולא נפחד לצאת  -הצבועים שבו. אבל אם לא 
  למלחמה!

  להקדישני לעיני בני ישראל
ארץ האם ניכנס ל -זהו קו פרשת המים של ההיסטוריה 

בשלום בדרך לגאולה השלמה או שנעבור לשם עם מלחמה 
  וקצת יותר לאט.

'. אם היינו לעיני בני ישראל 'לא האמנתם בי להקדישני
נכנסים באמונה גדולה קצת יותר היינו נכנסים עם משה 

שעיר ועושים לה' את -המלאך, דרך אדום, עולים בהר עשו
היעד, גם  המלוכה, אך מעתה אנו ממשיכים בדרך, עם אותו

אם יש עוד קצת עיכובים. 

                                                           
 רשי שם, כ', י"ח. 32
  להם בשלום,  שלא נצטוו לפתוחאף על פי ' -רש"י, שם, כ"א, כ"ב  33

  '.בקשו מהם שלום     

  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
   20:30|  19:13 -ירושלים 
   20:33|  19:28 -תל אביב 

 20:35|  19:21 -חיפה 
  20:33|  19:27  -טבריה ומגדל 

 20:30|  19:29 -באר שבע 
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