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(:יג-א, במדבר כ)מיוחד חוזר בפרשתנו באופן " קהל"השורש 
ָֹּּבאוּ " ָּל הָּעֵדָּה מִדְבַּר צִן בַֹּחדֶוַי וַּתָּמָּתשׁ שׁ הִָּראשֹׁון וַיֵּשֶׁב הָּעָּם בְּקָּדֵבְנֵי יִש ְרָּאֵל כּ

ָּם וַּתִּקָּבֵר שָּׁם ָּעֵדָּה . שָּׁם מְִרי ָּה מַיִם ל ִּ וְלֹא הָּי ּ וַי ַ . עַל ֹמשֶׁה וְעַל אַהֲֹרןּקָּהֲלו ֶָּּרבו י
ֹּאמְרוּ  ּ וְלוּ לֵאֹמרהָּעָּם עִם ֹמשֶׁה וַי ָּוַעְנו ָּמָּה הֲבֵאתֶם  . 'ינוּ לִפְנֵי האַחֵבִּגְוַעג וְל

ּ ' הקְהַלאֶת  ָּמוּת שָּׁם אֲנַחְנוּ ו ָּר הַזֶּה ל ּ אֶל הַּמִדְבּ ָּמָּה הֶעֱלִיתֻנוּ  .  בְעִיֵרנו וְל
ָּה וְגֶפֶן וְִרמּ מִּמִצְַריִם לְהָּבִיא ֹאתָּנוּ אֶל הַּמָּקֹום הָּרָּע הַזֶּה לֹא מְ  ֹון  קֹום זֶַרע וּתְאֵנ

ָֹּּבא ֹמשֶׁה וְאַהֲֹרן מִּפְנֵי . וּמַיִם אַיִן לִשְּׁתֹות ְ הָּלהַּקָּ וַי לוּ עַל  אֶל ּפֶתַח ֹאהֶל מֹועֵד וַיִּּפ
.אֲלֵיהֶם' ּפְנֵיהֶם וַיֵּרָּא כְבֹוד ה

אֶת הָּעֵדָּה אַּתָּה וְאַהֲֹרן  לוְהַקְהֵ קַח אֶת הַּמַּטֶה . לֵּאֹמראֶל ֹמשֶׁה ' הוַיְדַבֵּר 
ָּתַן מֵימָּ  ָּ וְדִבְַּרּתֶם אֶל הַּסֶלַע לְעֵינֵיהֶם וְנ ַ אָּחִיך ָּהֶם מַיִם מִן הַּסֶל ע  יו וְהֹוצֵאתָּ ל

ּ ר כַּאֲשֶׁ' אֶת הַּמַּטֶה מִלִּפְנֵי הֹמשֶׁהוַיִּּקַח. וְהִשְׁקִיתָּ אֶת הָּעֵדָּה וְאֶת בְּעִירָּם ָּּהו .  צִו
 ּ ַ הַּקָּהָּלֹמשֶׁה וְאַהֲֹרן אֶת וַיַּקְהִלו רִ אֶל ּפְנֵי הַּסָּל ָּא הַּמֹ ָּהֶם שִׁמְעוּ נ ֹּאמֶר ל ים  ע וַי

ָּכֶם מָּיִם ֶָּּרם. הֲמִן הַּסֶלַע הַזֶּה נֹוצִיא ל ָּדֹו ֹמשֶׁה אֶתוַי ְ י ֵ וַיַּך הוּ   אֶת הַּסֶלַע בְּמַּט
ּ וַּתֵשְּׁתְּפַעֲמָּיִם וַיֵּצְאוּ מַיִם ַרבִּים  ֹּאמֶר ה. בְעִירָּם הָּעֵדָּה ו ֹרן  אֶל ֹמשֶׁה וְאֶל אַהֲ'  וַי

ִ לְהַקְדִּישֵׁנִייַעַן לֹא הֶאֱמַנְּתֶם בִּי  ָּכֵן לֹא תָּבִיאוּ אֶת לְעֵינֵי בְּנֵי י הָּלהַּקָּ ש ְרָּאֵל ל
ָּהֶם ָּתַּתִי ל '  ת הבָּה אֲשֶׁר רָּבוּ בְנֵי יִש ְרָּאֵל אֶ הֵּמָּה מֵי מְִרי. הַזֶּה אֶל הָּאֶָּרץ אֲשֶׁר נ

ָּםוַיִּּקָּדֵשׁ  ".בּ

"  היקהלות"רואים שהמילים הקשורות ל, בתרגום אונקלוסכשמתבוננים 
במילים  ". קהלא"לעצמה מתורגמת " קהל"אך המילה , "אכנישו"למתורגמות 

מכיוון שזה מושג  , אין תרגום בשפה אחרת" קהל"אחרות ניתן לומר כי ל
,  כפי שציבור בכללותו הוא גדול מהפרטים שמרכיבים אותו–ישראלי ייחודי 

(.  ב"הוריות דף ה ע" )קהלאיקרישבט אחד . "כך גם קהל
הוא  , "כנישתא"שגם הוא נאמר בפרשה ומתורגם , "עדה"זאת הביטוי לעומת 

ולכן על עדה ניתן  , ביטוי לפרטים שהתקבצו ויש בה ביטוי לכל פרט ופרט
".  העדה הרעה הזאת"לומר 

אך הם מקהילים את , אומר למשה ואהרן להקהיל את העדהה "הקב
?מדוע. הקהל
ה מצוה  "ולכן הקב, "עדה"כ, ישראל נמצא עדיין בהנהגת המדברעם 

לשמוע דברים קשים ולראות  הצריכים להקהיל את העדה שבתוכה יש כאלו 
...  לאמראל משה ' וידבר ה"": דיבור"תקיפות הבאה לידי ביטוי בלשון 

".  ודברתם אל הסלע
כולך יפה רעייתי  "בבחינת , "קהל"כמשה ואהרן רואים את עם ישראל אך 

:  ל"וכפי שכותב על כך הרב קוק זצ, (ז, שיר השירים ד" )ומום אין בך
עינינו מלבקר  לא תסמא את , שאנחנו אוהבים את אומתנו, האהבה הגדולה"

גם אחרי הביקורת היותר  , אבל הננו מוצאים את עצמיותה, את כל מומיה

(.  ג, אורות ישראל ד" )כולך יפה רעיתי ומום אין בך. נקיה מכל מום, חופשית
וכך  , ישראל במובן העליון שלה היא כולה טוב בשורשה ובמציאותהכנסת 

ה מצוום על תיקון האנשים  "אך הקב. רואים את העם משה ואהרן
בפרט בתקופת תלונות  . שדרגתם הרוחנית תלויה בדור ובתקופה, הפרטיים
ניתן  , כשמנתקים את הפרטים מהכלל. עם ישראל נדרש לתיקון, המדבר

.  וצריך לראות את הפגמים כדי לתקנם

מעוררת להתבונן על היחס בין עם ישראל למשה ובין תקופת הפרשה 
מה  דוקאהאור החיים הקדוש מסביר מדוע . המדבר לכניסה לארץ ישראל

–' ויאמר ה(: "על אתר)שנראה כעונש של משה ואהרן נאמר בלשון רכה 
...  כי לשון אמירה יורה על דברים המסעדים את הלב וגדולה וכבוד יבשר...

".לשון רוממות למשה ולאהרן–' ויאמר'באומרו ' והוא מה שרמז ה

כאן  ": "...שפת אמת"מסביר את ההבדל בין אותו דור למשה רבנו בעל הוכך 
ה לכן נאמר  "אחר מדריגת משה רבנו ענתמשכוהתחיל דור אחר אשר לא 

וחלילה לומר כי היה זה  . 'כולא תביאו ' כולהקדישנייען לא האמנתם בי 
אבל היה זה ראיה והוכחה שאינם המנהיגים  . ה"עונש בלבד למשה רבנו ע

".  של דור הנכנס לארץ ישראל

ישראל מופיע  ואילו עם , רבנו קשור להופעת התורה בשלמותהמשה 
התנא דבי אליהו מלמד על היחס בין התורה  . בשלמותו רק בארץ ישראל

:  הןשני דברים יש בעולם ואני אוהבם בלבבי אהבה גמורה ואלו : "לישראל
דרכן של בני  , בני: לואמרתי . קודםאבל איני יודע איזה מהם . וישראלתורה 

קנני ראשית דרכו ' ה'(: כב, משלי ח)אדם אומרים התורה קדמה שנאמר 
'  קודש ישראל לה'(: ג, ירמיהו ב)שנאמר , קדמואבל אני אומר ישראל . ''וגו

(.תנא דבי אליהו יד" )'...ראשית תבואתה

ובארץ  , במדבר באה לידי ביטוי הנהגת התורה ביתר שאת. שתי הנהגותאלו 
כך ניתן להבין שלא מדובר  . ישראל באה לידי ביטוי הנהגת ישראל בשלמותה

אלא על הנהגת משה רבנו המתאימה  , על חטא של משה ואהרן ועונש עליו
והנהגת עם ישראל של ארץ ישראל שיש בחינה שהיא אף , לדור המדבר

.  גדולה יותר מהתורה שבאה דרך משה רבנו
על ידי לימוד  . טובשכולו שהוא קהל , לחזק את האמונה בעם ישראלעלינו 

ולגלות  , תורה והפצת תורה נזכה להוציא לפועל את האמונה של עם ישראל
".  כולך יפה רעייתי ומום אין בך: "שוב

ב  "סיון תשפ' ל-במתוך השיעור שהועבר 
.השיעור המלא יעלה בקרוב לאתר הישיבה

נקודה מתוך

"לחיות עם פרשת השבוע"
ראש הישיבה

.ונסתלקה בארההניסיתלכן במותה התמעטה ההנהגה -סייעה למשה בצד הגשמי של הנהגת העם בסיפוק צרכיו מרים "
"הכבודונסתלקו ענני הניסיתלכן במותו התמעטה ההנהגה -סייע למשה בצד הרוחני של הנהגת העם אהרן 

('עמ, לפרשת חוקת" שיחות הרב צבי יהודה)"



. חוקת צבועה באדוםפרשת 
“ באדמימותשתהא תמימה –פרה אדומה תמימה “: רקלא 

: גם בהמשך הפרשה פוגשים אנו את הצבע האדוםאלא , (י"רש)
המפגש המחודש עם מלך אדום מוליד איום של יציאה בחרב  

וכשישראל סובבים  , בגבול ארץ אדום מת אהרן. לקראת ישראל
משלח בם את הנחשים  ’ וה, את ארץ אדום קצרה נפשם

לשון –משה עושה נחש נחושת , כרפואה למכת הנחש. השרפים
ניתן לראות כאן את –אך גם מצד המראה , נופל על לשון

צבעם של מי הבאר הפך אדום וחשף  . אדמימותה של הנחושת
י ”כפי שאומר רשבכך את נס מחיצת האמורים במעברות ארנון 

(: טז-טו, א”כ)
שפך הנחלים שנשפך . אשד–שפך תרגום של –הנחלים ואשד "

לפי שהיו ההרים גבוהים  , שם דם אמוריים שהיו נחבאים שם
אדם עומד על ההר  , והנחל עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה

אמרו  . והדרך עובר תוך הנחל, בהר מזהחבירומזה ומדבר עם 
נצא מן המערות , אמוריים כשיכנסו ישראל לתוך הנחל לעבור

והיו . בהרים שלמעלה מהם ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות
אותן הנקעים בהר של צד מואב ובהר של צד אמוריים היו כנגד 

כיון שבאו ישראל , אותן נקעים כמין קרנות ושדים בולטין לחוץ
כשפחה היוצאת להקביל פני  , ההר של ארץ ישראלנזעדזעלעבור 
ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו אותן השדים לתוך , גבירתה

שההר נטה  , וזהו אשר נטה לשבת ער. אותן נקעים והרגום
וזהו ונשען לגבול , ממקומו ונתקרב לצד גבול מואב ונדבק בו

.מואב
ה מי ”אמר הקב, כיצד. משם בא האשד אל הבאר–ומשם בארה 

המשל אומר נתת פת לתינוק הודיע . מודיע לבני הנסים הללו
לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך  . לאמו

ומוליכתןהנחל והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים 
".שירהוישראל ראו ואמרו , סביב המחנה

ספר מלחמות  “אף המלחמות המופיעות בפרשה ובתוכן אזכור 
נושא המוות עולה רבות  , ובכלל. מזכירים את הדם שנשפך, ’“ה

חטא ; מות מרים; ”אדם כי ימות באוהל“–טומאת מת : בפרשה
; מות אהרן; שבעטיו נגזר עליהם למות, משה ואהרן במי מריבה
.”וימת עם רב מישראל“: מגפת הנחשים השרפים

עסיס )ק”הרממידת הדין כפי שמסביר הצבע האדום עניינו 
(: ישער , רימונים

במלחמה יהיה מתייחס באדמימותו מצד  הנוצחכמו שהגיבור כי "
כן לספירה שתהיה מידתה , היותו מתחמם ומתאדם ושופך דמים

והכל לשכך  , מידת הגבורה וחוזק יהיו מייחסים לה גוון האודם
… ונמצא מי שמצייר שמות… את האוזן מה שתהיה יכולה לשמוע

ועל הרחמים , ועל החסד בלובן, המורים על הדין באודם
"…בירוק

, חוקמלשון ” חקת“. הופעת השפע לפי מידה–צמצום הדין הוא 
החקיקה היא קביעת  . ”לחם חוק“המלך כמו דבר קצוב מאת 

.מקום מוגבל שבתוכו יופיעו הדברים

זאת . והוא עומד לעצמו, הדין הוא פרט שהתנתק ממקורו הכללי
,  מבטאת בדרך כלל דבר שאין לו הסבר” חקה”שהסיבה לכך 

ראיה חלקית אינה מאפשרת הבנה מלאה . שאינו נתפס בשכל
אותו דין נראה לנו מנותק מן המערכת הכוללת שאנו . של העניין

כמובן שהדבר קשור גם . מוצאים לו הסברואיננו , מכירים
מה שלא מאפשר לו להבין  , לצמצומו ומוגבלותו של שכל האדם

.  הכל
מבטא יותר מכול  , שעל טומאתו הפרה האדומה מכפרת, המוות

עם מוגבלות זאת כרוכה ההתמודדות לכן. האדםאת מוגבלות 
.מעבר להבנתו של האדם, דבר שהוא כאמור, בחוק

אנו נפגשים עם מי החסד , המציאות המסובכת של הדיןבתוך 
ומזכירים לנו את המצב שלפני היות , שמחברים אותנו למקור

לוקים -ורוח א“: אותו מצב בראשיתי של. ”דפרודאעלמא “עולמנו 
מלאה  “: שהוא גם המצב העתידי של, ”מרחפת על פני המים

.(ט, יאישעיה )” כמים לים מכסים’ הארץ דעה את ה
וכן מי הבאר מלווים את עם  , כך מי הנדה מטהרים מטומאת מת

את הדין שנעשה הם אלו שמגלים באר אותם מי . ישראל במדבר
ואשד הנחלים אשר נטה לשבת  “: ברשעים על סף הכניסה לארץ

.”ער

,  ה יסיר מעלינו את הדינים המנתקים אותנו מן המקור”הקב
יפרוש עלינו את סוכת שלומו ויגלה לעין כל את חסדו וטובו עמנו 

.במהרה

ישיבת מעלותמתוך אתר 
.הישיבהבאתרנמצאהמלאהשיעור

רמזים לפינת הילדים  

( מומלץ להדפיס מהקישורים לפני שבת   :)
.1 רש " י  יט , . ב להרחבה  : ספר  " לחיות עם פרשת השבוע "  , פרשת  חוקת  , עמ  ' 235 והלאה  . ובקישור : https://yesmalot.co.il/6638/

2 . רש " י  , כ יז   ,

3 . רש " י  כא  , .ט

ראש הישיבה

לעולם ידבק אדם בשלשה קפראבר והתני ":הגמראאומרת
בהבאת שלום ... בחליצה ובהבאת שלום ובהפרת נדרים... דברים
"  רדיפה"אתיא: אבהוואמר רבי , "בקש שלום ורדפהו"דכתיב

וכתיב ( ו"ט, ד"תהילים ל" )בקש שלום ורדפהו"כתיב הכא , "רדיפה"
(.א"כ, א"משלי כ" )רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד"התם 

ויש לתמוה איך מחבר דברים אלו  : "בחידושי אגדות מעירל "המהר
אבל פירוש זה מפני שהחכם הזה ראה והשיג : "וביאר". יחד

שלפעמים , זהבעניןאמר כי העולם הזה מסודרים חלקיו , העולם
,  שראוי הרחוק בהם ולפעמים ראויים שימצא בהם הקירוב

הרחוק ולא הקרוב רק שיהיה לא ולפעמים ראוי שלא ימצא בהם 
,  הוא הריחוק, וזה שאמר הדבק בחליצה. נשאר באופן שנברא

והפך זה ידבק בהבאת שלום לחבר ... שראוי שיהיה כאן רחוק
כי האדם בטבע הוא מלא קטטות ומריבות ולכן אמר , הבריות יחד

שידבק בהבאת שלום לחבר הנפרדים זה מזה להביא שלום 
..."ביניהם

שהיא הספירה , הנפרדים הוא הוא הנהגת התפארתחיבור 
.שוההשייכת להנהגת מידת גזירה 

התפארת (: "'פרק ז, ג"שער כ)בפרדס רימונים ק"הרמכתב כך 
".נקרא זבול בהיותו מתחבר עם שש קצוות שהוא זבול לשון חיבור

השלישי לצאת  בחודש '": כתב בספר עבודת ישראל פרשת יתרווכך 
הנה בחודש השלישי הוא סיון שבו נתנה  . 'מצריםבני ישראל מארץ 

אבינו שלישי לאבות דיעקבברזאזורח מזל תאומים והוא , תורה
והוא סוד התפארת אשר שם סוד החיבור כנסת . ק"בזוהכמבואר 

ידובקוכי הם יחד , ולזה מורה מזל תאומים. ישראל עם דודה
אימתי ': ק"בזוהש "וזה נתגלה בחודש השלישי כמ. כתאומי צביה

וזה . 'דסיניטוראישראל על קאיםכד בשלימותאטלאהאי נחית
אחד בלב  כאיש 'י "רשופירש ', ההרשם ישראל נגד ויחן'שכתוב 

".היחודכמו שראוי להיות בזמן ', אחד

הנפרדים כן למדה הגמרא את חשיבות הבאת שלום והידבקות על 
.שוהבגזירה , מזהזה 

הטבע מצד עצמו . בא לומר שצריך מאמץ מיוחד" רדיפה"הביטוי 
. וצריך מאמץ מיוחד להבאת שלום ולחיבור הנפרדים, מוליד קטטות

שהטבע מצד עצמו מושך את האדם , בצדקה וחסד" רדיפה"כך גם 
רודף צדקה  "והוא , להשאיר את ממונו לעצמו ולבקש לו מנוחה

.שאף הם פעולות של חיבור במקום שהטבע מרחקו, "וחסד
מעלת החיבור  ללמדנו , שוהבגזרה " רדיפה" "רדיפה"כן למדו על 

.במקום שיש פירוד

מעלותג מידות של ישיבת "אתר ימתוך 

א"עט "קיבמות דף | פניני הדף היומי 

תמיר כהןהרב  ה אדומה(ש)פר

https://yesmalot.co.il/6638/

