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

 

 
  (ב' במדבר יט)" התורה חקתזאת "

כשם שהם , ויקחו אליך משלהם, "ויקחו אליך פרה אדומה: "המבאר את כוונת הפסוקהמדרש מביא את  רבינו בחיי
כך ישתתפו , ('שמות לב) "כל העם את נזמי הזהב ויתפרקו" :נזמי הזהב כדכתיבאת ון העגל ופרקו ושתתפו בעה

כך , צואת בנהאת אמר תבא האם ותקנח , משל לבן שפחה שטנף פלטרין של מלך, "פרה". לכפרה ויביאו משלהם
אם יהיו חטאיכם כשנים : "שנאמרכפי  על שם שהחטא קרוי אדום, "אדומה". ותכפר על מעשה העגל פרההתבא 

ליהם ויחזרו תבא זו ותכפר ע ,םבו בעלי מומי ונעשועל שהיו ישראל תמימים , "תמימה". ('ישעיה א) "כשלג ילבינו
 . כשם שפרקו מעליהם עול מלכות שמים, "לא עלה עליה עול". לתמימות

 

  (ב' במדבר כ)" היה מים לעדה ולא"
אצל כי  ,כראויאת מרים  שלא הספידושהמחסור הזה במים בעת הזו היה עונש לבני ישראל על כך  "כלי יקר"אומר ה

כי  "ותקבר שם שםותמת "נאמר אלא רק  "ויבכו אותה"וכאן לא נאמר  "ויבכו אותם בני ישראל"משה ואהרן נאמר 
המים כעת נחסרו להם ל כן ע ,ולא הרגישו בהעדרה כלל "כמת מלב"ונשכחה  ,לאלתר ,קברהנבמקום שמתה שם 

  ל "ומזכיר את מה שאמרו חז. מריםה של בזכותלהם במדבר היא ה תהיששהבאר  ,למפרעבני ישראל כדי שידעו 
הצדיקים  ם שלמיתתכך  ,הקרבנות מכפריםנו שכמו שלומר לאדומה בא פרה שת לפרשהסמיכות של  (כחק "מו)

 קרבן אינה" פרה אדומה"כי הרי ? אדומה מכל שאר הקרבנותפרה מצות דווקא ל מיתת מריםולמה נסמכה  ,מכפרת
 ,צואת בנה כך הצדקתאת כשם שהפרה באה לקנח א ללמדנו שאל (ט 'במדבר יט)חטאת באמת אלא שהכתוב קורא לה 

 . תולדותיה צואתאת במיתתה מקנחת  ,אם כל חי
 

 (יד' במדבר כ)" ישראל אתה ידעת אחיךכה אמר "
" אור החיים"מסביר ה ?"אתה ידעת"אומרו ומה כוונת הכתוב ב ?"אחיך"מדוע פונה עם ישראל לאדום בכינוי 

שעברו עם ישראל במצרים אינם בגללם אלא בגלל  ותתלאהקדוש שכוונת ישראל היא להזכיר לאדום שכל ה
רק ו, כתב על אבינוהשעבוד נשטר כי , חובותבלצורך העניין והם שווים " אחים"עם ישראל ואדום הם ו, הםאבותי

, מפני החובשעשו ברח  (בראשית לו ו) "וילך אל ארץ: "פסוקבמדרש על הל "זחשאמרו כמו , ואות אחד מהאחים פרע
כלומר עוד קודם שעברנו את , "אתה ידעת"לכן בא ישראל ואומר לאדום , חוב אביואת שלא רצה לפרוע כיון 

 "אתה"רק , מכל שאר העמים, ודבר זה, בין הבתריםבברית נגזרה שאנו נעבור אותה היות שתלאה זו ידעת , התלאה
 ".אתה"מר או קיידולזה , דעווהוא שי

 

 (יט' במדבר כ)" עד אשר נעבר גבלך"
 עד אשר נעבר : "מבקשים רשות מאדום לעבור דרך ארצו הם אומרים לוישראל שכאשר  ן"הרמבמציין 

 עד אשר אעבור " :לסיחוןולא כפי שאמר משה , "ינו נותן לנוקל-א' אל הארץ אשר ה"ים זכירין הם מאו" גבלך
 ישראל לא יקנא באדום שדי ומבאר שהטעם הוא כ (כט 'דברים ב)" ינו נותן לנוקל-א' את הירדן אל הארץ אשר ה

 ממנו את לקח ו, עשו, א רימה יעקב את אביהםלולבטענה שהארץ היתה ראויה להיות שלו הארץ ירושת על 
 .הברכה ואת הכורהב

 
 

 526מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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  (ב' במדבר יט)" התורה חקתזאת "
 (כה 'טו שמות הטורים בעל) "הטהורים ומטמאה הטמאים מטהרת אדומה פרה"

, "הטהורים מטמאה את"מה שהפרה המבאר ש תרוקסרבי שלמה אאת דברי  "נחל קדומים"מביא ב א"רבינו החיד
. יטמאסופו שיהחומר  נמשך אחרות שמי שהורבא להעוסקים בה טמאים ש המו יותחומרה לע תרמזמהיינו שהפרה ד

ישאר ף אותה מובטח לו שהוא יושוריות החומראת מכניע מי ששות הורבא ל "מטהר את הטמאים"אפרה היה ומה ש
 ,נתו וטוב מזגווח השכלי לפי תכוכהאת  תומטהר, מזגו ח השכלי לפי רועוכאת המטמא  יותכי החומר, ונקי טהור

, הטהוריםאת  מטמאה לכן האפר לטהרשגורם  דבר עצמיי או סגולכוח  ה איזההפר לאפר שלא יחשבו שיוכדי ש
 . בדבר ה׳היא והטומאה  הטהרהשלהעיר  "חקה"נקראת  וזכן גם מצווה ול

 

  (ב' במדבר יט)" התורה חקתזאת "
  "'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני'כיון שהגיע לפרה אדומה אמר  ,טעמיםעל כל דבר היה שלמה המלך אומר "

ועוד  ...תקנחתבא אמו ו"כמו  "פרה אדומה"ת ולמצושמצאנו טעמים רבים  "חנוכת  התורה"רבי העשיל במפרש 
ל "דרשו חז "ויקחו אליך"שכתוב מה והנה מ. נואתנעלם משל המצווה רק שעיקר סוד טעמיה הפנימיים . טעמים

משום של מצווה זו לא עמד עדיין בסודה הוא שלמה שהבין מזה . "טעמהאת לך אני מגלה "ה אמר למשה "הקבש
חשב שכבר עמד על אמיתיות הוא  ,טעמים בכל התורהשלמה והנה אחר שאמר . וקא למשהודדהיינו " אליך"ב וכתש

לא עמד על הוא גבי פרה אדומה לשהבין והנה אחר ש. הטעמים וכשהגיע לפרשת פרה אדומה אמר גם כן טעמים
הרי ש. שאמר כמה טעמיםלמרות . בכל התורה אפשר שעדיין לא עמד על פנימיות הטעמים גם ,אם כן ,הטעם הפנימי

גם בכל התורה כולה אפשר  ,אם כן. על הטעם הפנימילא עמד גם במצות פרה אדומה מצא ידו לדרוש כמה טעמים ו
שעמד על סוד הטעמים כמו שנדמה לו גם כן שכבר עמד על סוד הטעמים של רק שנדמה לו , השעדיין לא עמד בסוד

אבל . דהיינו שהייתי סבור שכבר עמדתי על סוד הטעמים. בכל התורה כולה "אמרתי אחכמה"לכן אמר . פרה אדומה
שלא . שגם טעמים של כל התורה הוא רחוק ממני. "היא רחוקה ממני"כשהגעתי לפרשת פרה אדומה נודעתי ש

 .ומה רצה לומר שמכאן נולד לו הספקוזה שאמר כיון שהגיע לפרשת פרה אד. תי על סודן האמתייםעמד
 

  (יב' במדבר כ) "ישראל בני לעיני להקדישני בי האמנתם לא יען"

היה  משה של וחטא, ם"הרמבבשם , ן"הרמבלפי . מביאים דעות שונות באשר לחטאו של משה ן"והרמב י"רש
מבאר . במקום לדבר אליו הסלע את שהכה עלחטאו של משה היה  י"רשלפי ו, "המורים נא שמעו" לישראל שאמר

 בחינות יתשכי יש . והאחד גרם לשני אחד טעםששתי דעות אלו נובעות מ "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ
, טובים יםבדבר מוכיחהבחינה האחת היא שהמוכיח . הבורא רצוןאת  שיעשו ישראל את וכיחרוצה להש במוכיח

 נשמתשהרי , נשמתו החצבשממנו נ מקורוה מקוםמתאר לו את הו מעלתו גודלאת  ישראל איש לכל שאומר דהיינו
 וגודל, ישראלמ איש כלשמקיים  מצותהמ לבוראשיש  "רוח נחת"ה גודלאת ו, הכבוד מכסא למעלה חצובה ישראל

 בני לב את מטהו המוכיח זתוכחה וב, הבורא ותומצעושה אחת מ ישראל אישכאשר  העולמות בכלשעוברת  השמחה
הבחינה השנייה היא ו. שמים מלכות עוללקבל עליו  מישראל איש כלמשכנע , הבורא רצוןאת  לעשות ישראל

 והחילוק. הבורא רצוןאת  לעשות מוכרחים שהם עד, ביושים ובדברי קשים בדברים ישראל את מוכיחשהמוכיח 
 םבצדקת תמיד ומספר, למעלה למעלה ישראל נשמת את מעלה, הטובדרך הב ישראל את שמוכיחהוא שזה  שביניהם
 קשים בדברים ישראל את שמוכיח וזה .ישראל על מנהיג להיות הוא וראוי, למעלה כוחם גדול כמה ישראל ובגדולת

 כל אז, וצדקתם ישראל בגדולת תמיד ומספר בטוב ישראל את שמוכיח זה והנה. הזאת בחינההוא רחוק מאוד מה
 אבל, ישראל בשביל דהיינו, שנבראו לדבר ישראל של הרצוןאת  מעצמם לעשות םצריכי בעולם הנבראים הדברים

 לעשות דהיינו, שנברא מה לעשות גדול בהכרח הנברא כל להכריח צריך יאז, ישראל צדקתאת  ומעלה מספר אינו אם
 את להכות הוצרך ולכך, קשים בדברים ישראל את הוכיחו, "המורים נא שמעו" כאן אמר משה והנה. ישראל רצון

 אל ודברתם: "ה כשאמר"בהק כוונת שהיה וכמו, מעלה ישראל את מעלה היה אילו כי, שנברא מה לעשות הסלע
 אתה צריך גדולה במעלה והם ישראל בשביל שנבראת אתה: ואומר לו הסלע אל מדברמשה  היה אז כי, "הסלע

, "המורים נא שמעו" ,קשים בדברים ישראל את שהוכיח עתה אבל, לישראל מים להוציא דהיינו, שנבראת מה לעשות
 . הוא אחד וטעם זה את גרם זה ונמצא, ישראל רצוןאת  לעשותכדי  הסלע את להכותמשה  הוצרך

 

 (יח' במדבר כ)" בחרב אצא לקראתך פן"
 כי" בחרב אצא לקראתך פן"ואומר מלך אדום מסרב לתת לבני ישראל לעבור דרך ארצו והוא מתנצל  "ספורנו"לפי ה

על ויכוח אחר שיקרה בינם ממריבה או כתוצאה מועטת  ובסבהאנשי דמים הם אדום של עם ה המוןאתם יודעים ש
 . לכן לא כדאי שתעברו, יכםבחרב נגדיצאו אנשי הארץ תגרום לכך ש, בזמן שתעברו דרך ארצנו, לביניכם

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "גן פ נוה" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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