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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 
 ראשונהלסעודה  – הזמן נטהר כשחיים

  קישורי חיים
את ידך ומחזק מחזיק ש מישהו שמכירים את התחושה שי

אתה ממש צריך אותו, כש בשלב מסוים,אך  ,לאורך כל הדרך
כשהתחלתי לעיין בפרשת ? כך הרגשתי פתאום נעלם הוא

עם רש"י. בכל הפרשות מתחילת ספר במדבר, נותן לנו  חקת
הקשר  ' הראשונה בכל פרשה מסביר אתהתנופה'רש"י את 

. כך, למשל, בתחילת פרשת בהעלותך, ואת הסמיכות שביניהן
   –אמר לנו רש"י 

אהרן למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה 
ר לו אמ ..ם בחנוכהכשלא היה עמה חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו
  1.שאתה מדליק ומיטיב את הנרות הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם

כך בתחילת פרשת שלח, הסביר רש"י עד כמה לא למדו 
   –המרגלים לקח 

פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי  למה נסמכה
  2.דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

נתן לנו רש"י בסיס לתחילת ההבנה, שם בפרשת קרח, כך אף ו
כשהוא הסביר שמחלקות קרח קשורה היטב לפרשת ציצית 

  –בה הסתיימה הפרשה הקודמת 
הלבישן ... וכנס מאתים וחמשים ראשי סנהדראותעמד ו ?מה עשה

  3 ...טליתות שכולן תכלת, באו ועמדו לפני משה
רש"י  -קת מהיכן 'צצה' פרשת חכשניסיתי להבין לעומת זאת, 

ולא הסביר את הסמיכות  חוט קצה 'לא היה שם' כדי לתת לי
  לפרשת קרח!

קת עוסק באריכות במצווה המיוחדת של 'ראשון' של פרשת ח
לקיחת הפרה, הפרמטרים  מתארת את והתורה 4פרה אדומה

הכל  .וכו' שריפתה, הכנת 'מי ההזאה' על המתה, לבחירת
וקא עכשיו ומדוע דונפלא, אך מה לכל זה ולפרשת קרח, 

  ?התורה 'נזכרת' לצוות אותנו עליה
  פשוט ללמוד פשט

של ספר  השניה'מחצית בפרשת חקת מתחילה 'הבעצם, 
ו בשנה מש הפרשות הראשונות של הספר, עסקח .במדבר

חודשים ב–וחצי הראשונות שלנו במדבר, וליתר דיוק 
ועד  של השנה השניהספורים, מהמפקד בראש חודש אייר 

אנו כבר של חקת מאמצע 'שני'  לחטא המרגלים בתשעה באב.
                                                           

  במדבר, ב', ח' ברש"י 1
  שם, י"ג, א ברש"י 2
  שם, ט"ז, א' ברש"י ד"ה 'ודתן ואבירם' 3

 שם יסופראל חודש ניסן של שנת הארבעים במדבר.  עוברים
מי  עלתלונת המים הבאה בעקבותיו, מרים ועל  מות על

מלחמות הכניסה לארץ. אז מה על ן ועל מותו של אהרמריבה, 
ומה, עיקר דיני פרה אדהרי ? 'פרה אדומה'עושה כאן פתאום 

  -במרה, עוד לפני מתן תורה אפילו!  ניתנו לעם ישראל כבר
יות של תורה שיתעסקו בהם: שבת ופרה שבמרה נתן להם מקצת פר

   5ודינין אדומה
יננו ב לומר כך, שהרי בלי מי הפרה האדומה אזה גם מחוי

שנבנה מיד לאחר מתן תורה! ממילא  יכולים להיכנס למשכן
לא רק שלא נראה שום קשר בין קרח  –השאלה היא כפולה 

הפרשה הזו מעורר תמיהה מיקום אלא עצם לפרה אדומה, 
  גדולה מאד!

מבלי להיכנס לפרטיה, נקדים ונזכיר שמצוות הפרה האדומה 
לנו כיצד נטהרים מהקשה שבטומאות, הלא ומפרטת מתארת 

יניה של הפרה היו אמורים ענלכאורה, היא טומאת המוות. 
 המאוחר, או לכל 'ויקרא'ב או 'שמות'מזמן, ב כבר להיאמר

', מיד עם חנוכת המשכן. אמנם בהמשך יענה במדבר'בתחילת 
ע נסכמה הפרשה הבאה, מות מרים, לפרשת הפרה, ודרש"י מ

ת הפרשה, שכל כך ציפינו לאך בדיוק בנקודה הזו של תחי
רש"י לא  -ונכתבה כאן שרש"י יסביר לנו על מה ולמה נסמכה 

  פילו קצה של תשובה. אנותן לנו 
ויטש ובידינו, מתוך דרכי הפרשנות של הרבי מליובא נקוטכלל 

הא איננו , כנראה שמעלה את הקושיזיע"א: אם רש"י לא 
צריך רק ללמוד לקרוא נכון את הפשט, 'לפשוט' את  קיים.

וללמוד את התשובה  מגילה,המקרא, כמו שפושטים ופורסים 
  בעצמנו.

  פסק, זמן
פרשת '. פסק זמן'בין שתי מחציות יש תמיד אתם יודעים, 

של  א פסק הזמן שבין מחצית א' למחצית ב'יה פרה אדומה
נו בשנה וחצי עסקבהן פרשות בחמש ב. ספר במדבר

למפקד, התייחסות מפורטת  הייתה הראשונות של המדבר,
קרח.  המתאוננים, המרגלים, –לחנוכת המשכן, לכל חטא 

שם יהיה  –בשנת הארבעים  תעסוקנההבאות הפרשיות חמש 
שיקרה בהם, עד מות משה באדר של השנה  מהעל כל  פירוט
לאן 'נעלמו' שלושים ושמונה שנה??  -אך בינתיים הזו. 

 'שבת פרה' שבין פורים לר"ח ניסן.גם כמפטיר של זו נקראת פרשה  4
 נ"ו., ע"פ סנהדרין, שמות ט"ו כ"העל רש"י  5

 'חקת' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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שום  אבלהילדים אומרים ש'הזמן טס כשנהנים'... 
דובר עליה כבר יש התייחסות, מסתבר שהתייחסות? ובכן, 

, ושיא בפרשת שלח והיא התחילה להתרחש בפרשת קרח
   -נסביר  ביטויה הוא בפרשת פרה אדומה.

  מה קרה בשלושים ושמונה שנה?
לאחר חטא המרגלים בפרשת שלח, גזר עלינו הקב"ה עונש 

  קשה מאד:
זֶּ֠  ר ַה֠ ֣ ְדּבָ ּמִ ם ְוָכלּבַ ֨לוּ ִפְגֵריֶכ֜ ֵדיֶכ֙ם ְלָכל ה ִיּפְ ֻקֽ ה  ּפְ ָנ֖ ים ׁשָ ִר֥ ן ֶעׂשְ ֛ ם ִמּבֶ ְרֶכ֔ ִמְסּפַ

י יֹנתֶ֖ם ָעָלֽ ֥ר ֲהִלֽ ְעָלה ֲאׁשֶ   6.ָוָמ֑

כל הגברים מגיל עשרים ועד גיל שישים, שש מאות אלף בסך 
הכל, ימותו במדבר במשך ארבעים השנים הקרובות. שנה 

כיצד בכל  יםמתאר חז"לאחר שנה בנים יקברו את אבותיהם. 
  צא כרוז במחנה:שנה, בתשעה באב, היה יו

באב היה משה מוציא כרוז בכל המחנה ואומר: צאו  ט'בכל ערב 
חר והיו יוצאין וחופרין להן קברות וישנים. ובש. לחפור צאו לחפור

  7. רים ט"ו אלף ופרוטרוטהיו עומדין ומוציאין עצמן החס
חמישה  –בכל שנה מתו 'חמישה עשר אלף ופרוטרוט', כלומר 

עתידים להגיע עשר אלף ועוד קצת, ובסך הכל במשך השנים 
שלושים ושמונה שנה  שש מאות אלף. במשך למספר השלם,

המדבר שבו הלכנו  -הנושא המרכזי שמדובר עליו הוא המוות 
אחת גדולה. בעוון מה בא המוות הזה?  'קדישא חברה'היה 

  התשובה ברורה:
 במדבר אלא על לשון הרע שנאמרחתם גזר דין על אבותינו שלא נ

 8.וינסו אותי זה עשר פעמים
, בפרשת שלחלשון הרע. שם,  -הגזרה באה על עוון אחד 

  הללו. 'החסרות' ההתייחסות לכל השנים מופיעה 
אבל ישנה שאלה מתמטית פשוטה על החישוב שהזכרנו: הרי 

ליציאת בשנה שבה היה חטא המרגלים, שהיא השנה השנייה 
זה התחיל רק  .'השנתית ד לא מתה 'מכסת המתיםעו -מצרים 

חמישה עשר  'נשארו'לכאורה  –, ואם כן לאחר מכןבשנה ש
  ! אלף איש שלא מפורט לנו היאך ומתי מתו

זוכרים דבר מדהים. ב הבחיןובכן, מי שלמד את פרשת קרח 
  בפרשת קרח? כמה מתו בסך הכל
ה  ָפ֔ ּגֵ ּמַ ִתי֙ם ּבַ ְה֗יּו ַהּמֵ ֽ ע מֵ ַוּיִ ַב֣ ֛ר ֶאֶ֖לף ּוׁשְ ה ָעׂשָ ָע֥ תִ֖ים ַאְרּבָ ַב֥ד ַהּמֵ ֑אֹות ִמּלְ

ַבר ַעל ַרח ּדְ   9קֹֽ
מאתיים  – 'על דבר קרח'נוסיף את המתים למספר הזה 

 –חמישים איש מעדת קרח עוד וחמישים מקריבי הקטורת ו
 ישה עשר אלף המתים של השנה השניה!חמלבדיוק  והגענו

יה שתעזור לנו להבין , זו ראמדהים'י ִר פָ סְ זה לא רק 'וורט מִ 
באיך מתקנים ואיך  –במה עסקנו בכל שנות המדבר הארוכות 

מטפלים בשורש של חטאי המדבר. ובעברית אחרת: איך 
  מתקנים את המוות.

                                                           
  במדבר, י"ד, כ"ט. 6
 ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד הלכה ז, דף כו עמוד ב7
  ערכין, ט"ו. 8
  במדבר י"ז, י"ד. 9

 ויקרא רבה לד, ח 10

  למות מקבלה, לחיות מנתינה
חטאי המדבר שהביאו את המגפות הגדולות יש מכנה ל

 ,מקורולשון הרע. אתם יודעים ממה הוא נובע?  -משותף 
ומאי הרצון להיות  -רק לקחת  -הרצון לקחת הוא  בעומק,

להיות רק  -נותן. קוראים לזה אגו. זהו יסוד המוות בעולם 
מקבל. ישנו מאמר חז"ל מוכר העוסק ביחסי הנותן והמקבל 

   –בחברה 
  10.הבית יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל

  'נתיבות עולם' מנתח את הדברים באופן לא ייאמן:המהר"ל, ב
וביאור הדבר הוא כי כאשר נותן צדקה אל העני, הוא מקבל מן אשר 

  11...נותן לו והנותן מקבל מן הש"י 
כלומר, העשיר אמנם נותן כסף לעני, אך העני, בהפיכתו את 

נזכר במשפט שאנשים אני העשיר לנותן, מעניק לו חיים. 
לא רק מקבלת היא  מתוקים כי כינרתמימי הש –רגילים לומר 

אילו ים המלח, שרק מקבל ולא ו מים אלא אף ממשיכה אותם
ים המוות. היסוד הזה הוא מקרא הוא ו מימיו מלוחים –נותן 

   תי.יכל כך עמוק ואמ
ה? במותם של אתם יודעים במה נעסוק מיד לאחר פרשת הפר

ן. אלו הם שני אנשים שבמשך ארבעים השנה מרים ואהר
יו במדבר קיטרו עליהם לא מעט, במשך תקופות ארוכות ה

כשהם כתבות משמיצות בעיתונים, אך מן הסתם עליהם 
שכל חייהם  הפתאום מגל עם ישראלמתים, כל אחד בזמנו, 

מסתלקת  –בנתינה. כשמרים מתה  -עסקו בעצם החיים 
פתאום, כשמבינים את  .13בודענני הכ –ן מת , וכשאהר12הבאר

ח הזה, מבינים מהו כח החיים של הנתינה, וכיצד מתקנים הכ
   ומטהרים את המוות.

  יש חיים אחרי המוות
  הרמב"ם מתאר את הפרה האדומה שתהיה לעתיד לבוא:

במצוה זו, עד שחרב הבית  תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו
  14.ייגלהוהעשירית עושה המלך המשיח, מהרה  ...בשנייה

 קיימת -המוות ממשיך כל עוד יש אגו. וכל זמן שהוא קיים 
אלא לראות רק  סוק באגוח לא לעהמחלוקת, יש טומאה. הכ

מביא אותי לא לחלוק, לא  ,את החלקים האינסופיים שבך ובי
  להוציא דיבה לעולם, להחיות ולא להמית.

זהו התיקון שמתרחש ארבעים שנה, וזהו הנושא של רוב 
הפרה  בר 'הנעלמות'. כל זה מתואר בפרשתשנות המד

את  מתארתהאדומה שנראית לא קשורה לכאן בכלל, אך היא 
רנו בכל את תוכן החברה ואת מהות התיקון שעב ,תוכן החיים

שנזכה מתוך תיקון הנתינה הזה להגיע  יה"ר. במדברהשנים 
לימים שבהם יבולע המוות לנצח, ומחה ה' דמעה מעל כל 

פנים.

 נתיבות עולם, נתיב הצדקה פרק ה' 11
  במדבר כ', ב', ברש"י 12
 שם, כ"א, א' ברש"י. 13
 רמב"ם, הל' פרה אדומה, ג', י"ב. 14
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שניה לסעודה – נהר המים החיים המרפא את ים המוות

  מיתת צדיקים וחיי צדיקות
פרה ת 'שני' ממשיך ומסיים את פרשייהראשון של  חלקו

זו היא הביטוי של אדומה בה נפתחה פרשתנו. פרשייה 
טהרתם של ישראל מטומאת המוות הגדולה. מיד לאחר סיום 
ענייני הפרה, בסמיכות של פסוק אחד, אנו מגיעים למותה של 

   –מרים 
י אּו ְבֵנֽ ֹב֣ לִי֠  ַוּיָ ל ּכָ ָרֵא֠ ר ׂשְ ה ִמְדּבַ ֵעָד֤ ם  ָה֨ ב ָהָע֖ ׁשֶ ֥ ֹון ַוּיֵ ִראׁש֔ ֶדׁש ָהֽ חֹ֣ ִצ֙ן ּבַ

ׁש ַוּתָָ֤מת שָׁ  ָקֵד֑ ֽםּבְ ֵב֖ר ׁשָ ּקָ ם ַוּתִ   15.֙ם ִמְרָי֔
עם מותה של מרים, מתחילות תלונות עם ישראל אודות 

   –המים 
ם ִעם ֶרב ָהָע֖ ֥ י  ַוּיָ ינּו ִלְפֵנ֥ ְגַו֥ע ַאֵח֖ ְענּו ּבִ ר ְו֥לּו ָגַו֛ אְמ֣רּו ֵלאמֹ֔ ֑ה ַוּיֹֽ ה'. מֹׁשֶ

ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת ל  ְוָלָמ֤ ה ָל֣מּות ֶאל 'ה֔ ְקַה֣ ֑ ֖ר ַהזֶּ ְדּבָ נוּ  ַהּמִ ְחנּו ּוְבִעיֵרֽ ם ֲאַנ֖  .ׁשָ֔

ִים ְלהָ  ְצַר֔ נּו֙ ִמּמִ ֱעִליֻת֨ ה ֶהֽ נּו ֶאלְוָלָמ֤ יא אָֹת֔ א הַ  ִב֣ ה לֹ֣ ֑ ע ַהזֶּ ֥קֹום ָהָר֖ ְמ֣קֹום ּמָ

ֹות ּתֽ ֹון ּוַמִ֥ים ַאִ֖ין ִלׁשְ ֶפ֙ן ְוִרּמ֔ ה ְוֶג֨ ַרע ּוְתֵאָנ֤   16.ֶז֗
   –ורש"י מלמדנו את מה שמתבקש מהפשט 

  17שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים מכאן
לאורך כולנו גילינו שהמים המופלאים שליוו אותנו  'פתאום'

  כל שנות הנדודים במדבר היו בזכות הצדקת הזו שנפטרה!
פרשת פרשת פרה אחרי  מדוע נכתבהאם ב'ראשון' שאלנו 

מה פשר הסמיכות  להבין הרי שכעת נבקשקרח ובסמיכות לה, 
כאן שהרי  שאינושמקומה ההיסטורי בוודאי  - בין פרשת פרה

בר ים למשכן כורהיא ניתנת על מנת שנוכל להיכנס טה
 פרשת מות מרים לא –בבנייתו לפני שלושים ותשע שנה 

המתרחשת בתחילת שנת הארבעים במדבר, בחודש ניסן. 
   –רש"י עונה על כך מיד 

למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך: מה קרבנות 

  18מכפרין, אף מיתת צדיקים מכפרת.
של מיתת צדיקים ופרה אדומה  -נשוב לעסוק במושגים הללו 

ות של יכאך לפני כן אני מבקש לעסוק בסמ בסיום דברינו, -
מרים, מרים דווקא, לפרשת פרה אדומה ולטהרת החיים מן 

  המוות. 
הדברים נובעים משעות אחר הצהריים של אתמול, בהן 
פגשתי, יחד עם כל עם ישראל, את עוצמות האמונה של 

ר' אהובי ותהילה הקטנה, יחד עם כל בנותיו וכלותיו של רעי 
הי"ד, ומשם המשכתי ועליתי לקרית ארבע ת"ו,  מיכי מרק

ונחשפתי לעוד ועוד מדרגות של אמונה ושל חיים כששמעתי 
                                                           

  במדבר כ' א' 15
  .ה'-ב' שם, שם, 16
  שם, שם, ב', ברש"י. 17
  שם, שם, א', ברש"י. 18

הי"ד, וכשחוויתי את  הלל גאולה אריאלשל את אמה 
דמויותיהן של צדיקות אלה חשבתי שאולי מרים, בחייה 
ובמותה, מייצגת אותן יותר מכל. יהי רצון שיהיו הדברים 

  מכוחן של נשות האמונה הללו.   ,נותני כוח לכולנו
  המוות והמים החיים

עסוקים  ה אדומה מדברת על הטהרה מהמוות בופר פרשת
הדברים אולי ידועים בני ישראל במשך כל שנותיהם במדבר. 

, שנה אחר הוריו דוראת קובר הצעיר דור ה -אך הם מדהימים 
שהמוות ההמוני הקשה הזה היה  19שנה. חז"ל מלמדים אותנו

מתרחש מדי שנה בתשעה באב, ביום שנקבע לבכיה לדורות 
את אותו ך והפתזו טא המרגלים. בכיה חלחינם במאותה בכיה 

  ליום של מוות ושל חורבן. עד מתי? מתי ניטהר מהמוות?יום 
 ֥ ים ֶאלְוָנתַ ֖ יו ַמִ֥ים ַחּיִ ִלי ן ָעָל֛ ֽ   20.ּכֶ

, מגיעה ם הכי לא הפיךהמקו -מהמוות הטהרה, היציאה 
בסודם של המים החיים. הכל יישרף, הפרה האדומה התמימה 

 ב אחרי שלב, אךתישרף כליל ותתקן את חטא העגל של
בה מים חיים. המים החיים  ר יתנושהטהרה תושלם רק כא

מבטאים את החזרה אל אותם מים ראשוניים, לשורש 
הים ריחפה על ל-מי בראשית שרוח אהבריאה כולה, אל 

אין כלל הכל מתוקן, שבעצם פניהם. שם, בשורש, מגלים ש
מוות. עם המים החיים הללו באה הפרה האדומה ומנקה את 
צואת בנה, העגל, כלשונם של חז"ל. חטא העגל מהווה את 

   –היסוד של כלל החטאים 
יׇֹּוְב֣יֹום פ אתָֽ ֲעֵלֶה֖ם ּוָפַקְדּתִ֥י ְקִד֔    21.םַחּטָ

והפרה האדומה מהווה לא רק את הטהרה מהמוות הפיזי,  -
היא מקנחת  יסוד הטהרה מכל מוות, מכל לכלוך. אתאף אלא 

  ומתקנת. 
  הנביאה הנביעה

מאז  כבר מתחילת הסיפור על המים,את מרים אנחנו פוגשים 
שהיא הייתה בת שש, ילדה קטנה שהולכת אל אביה המנהיג 

  ואומרת לו:
  22!קשה גזירתך יותר משל פרעה ,אבא

אבא,  ים שיושלכו ליאור, ואתההרי פרעה גזר רק על הזכר
ולם להפסיק להביא עוד חיים כל והוריתמאמא  כשפרשת
גזרת על הזכרים ועל הנקבות, גזרת על החיים  -לעולם 

המושם בתיבה על לעולם משה,  מגיעשייפסקו. רק בזכותה 
הלא זאת רים בחיים. מ ונשאר -מצרים  יאור מי המוות של

  ., ושם ברש"י ד"ה 'שכלו מתי מדבר'ל:תענית  19
  במדבר, י"ט, י"ז. 20
 שמות, ל"ב, ל"ד. 21
 סוטה, י"ב. 22
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הולדת וכל כולה מסירות ל ,23היא פועה, מלמדים אותנו חז"ל
  עוד חיים. ו עוד חיים -וגידול ילדים קטנים במצרים 

זה פלא. שמה נקרא מרים כי בתוך כל המרירות הזו, כשהגלות 
היא לא הפסיקה  - הייתה בשיאה והקשיים היו בלתי נסבלים

ו'לפעות' ברוח הקודש שהנה, תכף נולד מושיען של  להתנבא
לה מג ירות של שמה, היא מצאה מים. מריםישראל. בתוך המר

רת פרעה ניתן לבטל אלא אף שלא רק את גז מילדותה כבר
אפשר לבטל גם את הסברות הכי גדולות  –מזה  תרהרבה יו
של עמרם, של בית הדין של שבט לוי, שגם הם שכחו  -בעולם 

לרגע אחד את השורש. הם לא מצאו מים חיים בתוך המרירות 
צדיקה  איך במסירות נפש של אמא –הקשה. זה בלתי נתפס 

  ניתן לבטל הכל, אפילו את הסברות הכי גדולות בעולם...
אתם יודעים מהו הסיפור של הפרה האדומה? זוהי המילה 

  קת':'ח –שעל שמה נקראת פרשתנו 
ֵזָרִתי אי ַלֲעֹבר ַעל ּגְ ַ ה ַרׁשּ י, ִאי ַאּתָ ַזְרּתִ ֵזָרה ּגָ י ּגְ ה ָחַקְקּתִ   24.ֻחּקָ

לעמרם היו  למעלה מטעם ודעת, למעלה מכל הסברות.
, כאשר הוא גזר שלא סברות נפלאות, מנומקות היטב

אבל מרים הייתה מקור המים החיים  -מתחתנים יותר 
 מבחיןכמו נביעה, שאף אדם לא  שהמשיך להחיות את הכל.

, בת כך מרים הזו -בנקודת מקורה אך היא משקה את הכל 
 יםנובעשום עניין שיידעו מנין  הלמלך שכל כבודה פנימה, אין 

כשהיא מתה העם ורק  ,כל השנים מימיה הזכים והטהורים
אותה בת מלך  הינביעה קדושה כזאת. זו-מגלה שהייתה נביאה

כשפחד המוות  שמצווה על כל הנשים במצרים לארוז תופים,
מהתיק שבוע לאחר מכן על  אותם עוד תלוי באוויר, ושולפת

תה היי ,לשיר ובכל פעם שלעם נגמר הכוח -המים בים סוף 
'שירו  שירו! –ודורשת מאיתנו בראש הנשים מתופפת מרים 

  אל תפסיקו, יש נביעה, יש חיים. - 25!'לה' כי גאה גאה
  
  
  

                                                           
  י"א: שם, 23
 .במדבר רבה, י"ט, א' (ועי' ברש"י כאן, י"ט, ב') 24

  קרבן הכפרה הגדול –פרה אדומה 
סמיכות המופלאה ענין האולי נותר להוסיף עוד נקודה אחת ב

הזו של מיתת מרים, מיתת הצדיקים ופרה אדומה. רבים 
פירושו של רש"י שהובא בהתחלה מהמפרשים שואלים על 

מרים לפרה היא  ה שלשאלה פשוטה: אם מטרת סמיכות מות
לומר לנו 'מה קרבנות מכפרים, כך מיתת צדיקים מכפרת', 
מדוע דווקא פרשת הפרה האדומה היא הפרשה הנכונה ביותר 

 רת? הרי לכאורה יש קרבנות שהרבה יולבטא את הרעיון הזה
חטאות,  –מאשר הפרה  נושא הכפרה םמתקשרים לנו ע

בחר רש"י כדוגמא , מדוע יתר על כןימות. אשמות, מנחות מסו
קא את הפרה האדומה שכל שריפתה ושחיטתה ודולקרבן 

קרבן המוקרב על המזבח, , ולא מתבצעים בכלל מחוץ למקדש
  ? שהוא מזבח הכפרה

הזו היא עמוקה כל כך. אתם התשובה הפשוטה לשאלה 
שמכפר על השגגות שלנו בים קרבן על המזבח מקרי -יודעים 

. כלומר, אני מביא בבהמה 26'אם נפש אחת תחטא בשגגה' -
 הזו את הנפש הבהמית שלי ומעלה את הכל אל השורש, כדי

ם שהם יתקן את השגגה שקרתה. אבל מה עם אותם דברל
יותר חמורים מהשגגות? מה עם המזיד, מה עם מה שנדמה 

ין? האם לאלה יש קשה כמוות, מה שנראה סופני לחלוט
, שבאה ומכפרת הפרה האדומהבדיוק מטרתה של זו  -תיקון? 

מיתת גם כך  -בדיוק כמו הכפרה המופלאה הזו על המוות. 
  צדיקים מכפרת.

מיתת הצדיקים והקדושים בה עסקנו היא כפרה לא רק על 
פוסים, אלא היא תיקון והעלאה גם של מה השגגות והפיס

חסרי תקנה. הזדונות שהיו נראים כנדמה היה כמת, על כבר ש
מים חיים מיתת הצדיקים הזו תטהר אותנו, עד שנזכה לראות 

  מה במהרה בימינו, אמן. מפכים בתוכנו לגאולה של
 
  

  

  שמות, ט"ו, כ"א. 25
 ויקרא, ד', כ"ז. 26



 

5   

לסעודה שלישית –'ובארץ, מי כעמך ישראל!'

  החטא, העונש והתיקון
האתגר של 'שלישי' של פרשתנו הוא קשה וגדול במיוחד. איך 

של 'מי  הזו מצליחים להבין את הפרשה הקצרה והקשה
'קלה' של העם, בוודאי לונה יחסית בת זה התחילמריבה'? 

ונש הגדול למשה בע מול חטאי הפרשות הקודמות, ומסתיים
   –ן ולאהר

אַי֚  ָר  ַען לֹֽ י ִיׂשְ ֵנ֣ י ּבְ ִני ְלֵעיֵנ֖ יׁשֵ֔ ְקּדִ י ְלַה֨ ֔ יאּו֙ ֶאתֶהֱאַמְנּתֶ֣ם ּבִ א ָתִב֨ ן לֹ֤  ֵא֑ל ָלֵכ֗
ה ֶאל ל ַהזֶּ֔ ָה֣ ר ַהּקָ ם ָהָאֶ֖רץ ֲאׁשֶ י ָלֶהֽ   27.ָנתַּ֥תִ

 כך כותב אור החייםולא האמנתם בי! לא פחות ולא יותר! 
  בפירושו לפרשה זו: הק'

פרשה זו רבו עליה כל מפרשי התורה, ותרתי בה לאור באור החיים... 
ואל ירע בעיניך לומר שמשה לא הבין אמיתת כוונות ה, כי אין 
הנבואה באה לצדיק בעיון, ובמה שלפנינו לא נעלם מעיני משה גם 

ות שנתכוון אליו ה', אלא שנפל לו ספק במשמעות כן המשמע
  28...אחר

בדחילו ורחימו, אנחנו מבקשים ללמוד על החטא, על העונש, 
  ועל התיקון שקשור גם אל חיינו, בפרשיות השבוע שלנו היום.

  העונש של כולנו
ו של חטאחומרת  מהיזו אולי חידת החידות של התורה. 

? שלא כהוגןהם עשו  ן ומהמשה ואהרנצטוו  מה בדיוק משה?
. אליו שלנו היא שהם הכו בסלע ולא דיברו 'הרגילה'התשובה 

  –נו, איך אומר הרמב"ן? 
כי אם משה איבד כוונתו בעבור מריבת העם, ולא דיבר אל הסלע 
(אלא היכה) ולכן לא יצאו ממנו מים בפעם הראשונה, וחזר והכהו 
פעם שניה בכוונה ויצאו המים... אינו ראוי שיאמר בזה 'יען לא 

  29המאנתם בי להקדישני'!!
הלא גם זה שיוצאים מים רבים מהכאת במילים אחרות: 

ן ועד ל'לא מכאאך ש ה'... ודיקלם ורקטן שגסלע זה נס לא ה
יש מפרשים שתלו את החטא  האמנתם בי להקדישני'?!

  במשפט שבו פונה משה אל העם לפני הוצאת המים מן הסלע:
ְמעוּ  ים ֲהִמן ׁשִ ִים ָנ֙א ַהּמִֹר֔ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהזֶּ֔ ֣   30.ַהּסֶ

יש כאן אמירה חריפה נגד עם ישראל, אולי אפילו דוגמה של 
, למשל, מונה את כל הפירושים חריג. האור החיים הק'כעס 

. הקושי כאן זה אחר זהבשנאמרו עד לתקופתו ומקשה עליהם 
משה שזה  –עצם הגזרה  אלא עלהוא לא רק פרשני נקודתי, 

ניהם, רה פרטית לשזו לא איזושהי גזלארץ ן לא ייכנסו ואהר
אנחנו לא נזכה להיכנס לארץ ישראל  -על כולנו  משפיעזו 

 . ומנהיגים אותנו ן עומדים לפנינוה ואהרכשמש
אני מבקש ללכת בעקבותיו של אחד מגדולי הדורות 

, תלמידו של מרן הרב האחרונים, הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל
                                                           

  במדבר, כ', י"ב. 27
  אוה"ח הקדוש שם ד' 28
  רמב"ן שם ח' 29
  במדבר, כ', י'. 30

וללמוד ביחד את פירושו  קוק זצ"ל ומחליפו בראשות הישיבה,
יה זו. נדמה לי שככל שמעמיקים בפירוש הזה, מגלים כי לפרש
, וממנו עולה הבנה האחריםכל הפירושים כולל את הוא 

  מופלאה בתפיסת המושג של עם ישראל, אז והיום. 
  'עדה' מול 'קהל'

בשונה מכמה תלונות לאורך תקופת המדבר, שנאמרו לעיתים 
פרשתנו על ידי קבוצות שונות מהעם, התלונה הפותחת את 

  נאמרת מכל העם, ללא יוצא מן הכלל:
ם  ֶרב ָהָע֖ ֥ י  ִעםַוּיָ ינּו ִלְפֵנ֥ ְגַו֥ע ַאֵח֖ ְענּו ּבִ ר ְו֥לּו ָגַו֛ אְמ֣רּו ֵלאמֹ֔ ֑ה ַוּיֹֽ   31.ה'מֹׁשֶ

אחרי מות  - ובצדק לשתות, מדובר בעם שלם שמבקש מים
  . באמת אין להם מקור למי שתיהמרים והסתלקות הבאר 

העובדה שהתלונה באה מכל העם, היא שעומדת ביסוד 
הפירוש של הרב חרל"פ. אם נשים לב, נגלה עובדה מאד 
מעניינת: בשלושה עשר הפסוקים של פרשיה זו מתואר העם 

'.  'משחק המילים' של עדה'-' וקהל' –בשני תיאורים שונים 
מהפכה של  והבנתו הואהפרשיה הזו הוא המפתח להבנתה 

ני שנסביר, קודם כל נראה את הפסוקים. כך ממש. אבל לפ
  מתחיל הסיפור:

י אּו ְבֵנֽ ֹב֣ ל ַוּיָ ל ּכָ ָרֵא֠ ׂשְ ר ָהֵ֨עָד֤ה ִי֠ ם  ִמְדּבַ ב ָהָע֖ ׁשֶ ֥ ֹון ַוּיֵ ִראׁש֔ ֶדׁש ָהֽ חֹ֣ ִצ֙ן ּבַ
ֽם ֵב֖ר ׁשָ ּקָ ם ַוּתִ ֙ם ִמְרָי֔ ׁש ַוּתָָ֤מת ׁשָ ָקֵד֑ יִ  אְולֹ  ּבְ הם ָהָ֥יה ַמ֖   32.ָלֵעָד֑

' אין מים. הם נקהלים על עדה, ל'למדבר צין ' מגיעהעדהה'
  -משה בטענה 

ם ִעםוַ  ֶרב ָהָע֖ ֥ י  ּיָ ינּו ִלְפֵנ֥ ְגַו֥ע ַאֵח֖ ְענוּ ּבִ ר ְו֥לוּ ָגַו֛ אְמ֣רּו ֵלאמֹ֔ ֑ה ַוּיֹֽ ה  ה'מֹׁשֶ ְוָלָמ֤
נוּ  ֶאל ה' ְקַה֣ל ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת ְחנּו ּוְבִעיֵרֽ ם ֲאַנ֖ ה ָל֣מּות ׁשָ֔ ֑ ֖ר ַהזֶּ ְדּבָ   ַהּמִ

קהל' הקשה. וכיצד רואים 'מתקהל' ומתלונן על מצב ה'העם 
  ן את הדברים?משה ואהר

ה ְואַֽ  ֹב֩א מֹׁשֶ֨ י ַוּיָ ֵנ֣ ן ִמּפְ ַת֙ח אֹ֣  ֶאל ַהָּקָה֗לֲהרֹ֜ ֖לּו ַעלּפֶ֨ ּפְ ּיִ ד ַוֽ ֵניֶה֑ם  ֶהל מֹוֵע֔ ּפְ
א ְכבֹוד ָר֥ ם 'ה֖  ַוּיֵ   33.ֲאֵליֶהֽ

ובאים מפניו  קהלן תופסים את העם ככלומר, גם משה ואהר
  אל אהל מועד לשמוע את דבר ה'. 

  'להקהיל' את ה'עדה' –תפקיד המנהיג 
  עכשיו מגיע דבר ה':

ח ֶאת ל ֶאת ַק֣ ה ְוַהְקֵה֤ ּטֶ֗ ֵעָדה֙  ַהּמַ ֲהרֹ֣  ָהֽ ֙ה ְוַאֽ ְרּתֶ֧ם ֶאלַאּתָ יָך ְוִדּבַ  ן ָאִח֔
יו  יֵניֶה֖ם ְוָנתַ֣ן ֵמיָמ֑ ַלע ְלֵעֽ ֛ ִי֙ם ִמןְוֽהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ם ַהּסֶ ִקיתָ֥  ַמ֨ ַלע ְוִהׁשְ  ֶאתַהּסֶ֔

ֵעָד֖ה ם ְוֶאת ָהֽ ִעיָרֽ   34.ּבְ

'. כלומר, גם הדיבור וגם ההשקיה עדה'-שמענו? 'תקהיל' את ה
צריכים להיות ל'עדה', לא ל'קהל'. סיכום ביניים: התורה 

, קהלמגיעה למדבר, העם רואה את עצמו כ עדהמתארת שה
, והקב"ה מצווה קהלן גם מתייחסים אל העם כמשה ואהר

  ן?. ומה עושים משה ואהרהעדהולהשקות את  העדהלדבר אל 
 שם, שם, ג'. 31
 שם, שם, א'. 32
 שם, שם, ו' 33
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קְ  ן ֶאתַוּיַ ֲהרֹ֛ ֧ה ְוַאֽ לּו מֹׁשֶ ָה֖ל  ִה֜ י ַהסָּ֑  ֶאלַהּקָ ֵנ֣ ְמעוּ ּפְ ם ׁשִ אֶמר ָלֶה֗ ָנ֙א  ַלע ַוּיֹ֣
ים ֲהִמן ִים ַהּמִֹר֔ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהזֶּ֔ ֣   .ַהּסֶ

  ומי שותים ממנו?משה מכה בסלע, המים יוצאים 
ּתְ  ה ַוּתֵׁ֥שְ ֵעָד֖ םָהֽ    ּוְבִעיָרֽ

ן את העונש שלהם, הוא יאמר וכשיאמר הקב"ה למשה ואהר
  את הדברים הבאים:

א ַען לֹֽ ָר  ַי֚ י ִיׂשְ ֵנ֣ י ּבְ ִני ְלֵעיֵנ֖ יׁשֵ֔ ְקּדִ י ְלַה֨ ֔ יאּו֙ ֶאתֶהֱאַמְנּתֶ֣ם ּבִ א ָתִב֨ ן לֹ֤  ֵא֑ל ָלֵכ֗
ל ָה֣ ה ֶאל ַהּקָ ר ָהָאֶ֖רץ ַהזֶּ֔ ם ֲאׁשֶ י ָלֶהֽ    ָנתַּ֥תִ

  . 35'מריבת העדה' לימים, תיקרא המריבה הזו
כשמדברים על עם, על ציבור, ישנם שני  -זה פלאי פלאות 

ונים לחלוטין. ישנו המושג 'קהל', שפירושו מושגים ש
קטן או גדול,  ,התאספות, התכנסות של מספר אנשים

והופכים  , לשם אינטרס משותף,שמתאגדים באיזושהי מסגרת
קהל בקונצרט, קהל  -לאוסף של יחידים, קהל. כך למשל 

כשמדברים  לעומת זאת,שממתין בתחנה לאוטובוס שיגיע. 
 איננוהמושג הוא שונה לחלוטין. עם ישראל  'עם ישראל'על 

קבוצה שהתאגדה סביב אינטרס וכעת נמצאת כקהל על פני 
קי האדמה. עם ישראל, במהותו, הוא 'אחד'. הוא שורש אלו

אחד. כל ישראל יחד הם מהווים גוף אחד, הם מציאות אחת, 
יש לא רואה כיצד זה בא לידי ביטוי. אכן גם אם בפועל אני 

שממש קשה לראות כיצד העם הזה  ,כמו מי מריבה ,רגעים
  . אחתהוא עדה 

  אתם עדי, נאום ה'!
' הוא כמו קהלאת שתי המילים המופלאות הללו. ' נראה

אוסף. אוסף לשון אסיפה.  – ר קהלתההקהלה המתוארת בספ
עדות. על מה לשון ' באה מעדהבולים, אוסף אנשים. המילה '

  אנחנו מעידים? הנביא ישעיה אומר:
ם ֵעַדי ְנֻאם ה' ַוֲאִני ֵאל   36.ְוַאּתֶ

ל -ל. וכשאני א-באחדותכם, בהוויתכם, אתם מעידים שאני א
'. וקודשא בריך הוא חדאחד, אז ישראל אחד, ואז 'ישראל 

יתכן שפירושה הוא עם  ,מופיעה סתם כך 'קהל'המילה כש
היא מבטאת את  – 'עדה'מאוחד, אך כשהיא באה מול המילה 

להיותנו  'קהל אנשים'הניגוד הזה, את המאבק בין היותנו 
הל אינטרסנטי . האם אתה רואה את עצמך כק'עדת ישראל'

תפזר, או  שאתה רואה את עצמך וכשבהיעדר האינטרס הוא מ
ממעל המעיד את העדות לעולם כולו,  ה-, כחלק אלוכעדה

  'ונועדתי לך שם', 'אהל מועד'. 
. 'קיטור'זה לא עוד  -נחשוב לרגע על עם ישראל ברגעים הללו 

חיו, חלק גדול מאֶ אף את עומד עם שקבר את כל אבותיו ואולי 
וא עצום! מאידך, , והחלל הבסמוך למיתת מרים הנביאה

להיתקל עכשיו בצורת תלונה כזאת, ן, מבחינת משה ואהר
ואנחנו אמורים  ' מירושליםכשאנחנו כבר 'שתי אצבעות

להיות עדת ישראל המעידה על דבר ה' בעולם, גם זה משבר 
, לבין קהלשמרגישה כמו  עדהעצום. יש כאן מריבה קשה בין 

ה' שלא מפסיק  –שמצפים שנרגיש עדה ומעל כל זה  מנהיגיה
  קדושה.  להזכיר לנו שאנחנו עדה

  מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ
יש רגעים שבהם האדם מתקשה לראות את האלוקי שבו, את 

רגיש מקסימום קהל. גורמת לו להאווירה מסביב ה העדה שבו.
ברגע שכזה קהל כמו במגרש, שלא מבטא שום עומק פנימי. 

התפקיד של  .העדה''הקהל את  –אחד תפקיד המנהיג הוא 
מתחושת הוא למשות אותנו  ,משה, של המושה שבתוכנו

ן. אבל יש זכיר לנו את הכיווההקהל שלנו ולהקהיל עדה, ל
 וגםשבדקות המצב הוא כל כך קשה  רגעים כאלה, שבדקות

 ולהשאיר ,הקהל את ולהקהיל יכולים לפספס ןמשה ואהר
  אותנו במצב הנמוך הזה. 

אגב, משה נצטווה 'והוצאת להם מים מן הסלע', אתה לבד, 
'המן הסלע הזה נוציא לכם מים'. כי אם  –ובביצוע נאמר 

המטרה היא עדה, וכל מה שצריך זה לגלות לקהל שהוא אחד 
והוא אלוקי, מספיק משה שמושה. אבל אם מדובר בקהל, נו, 

הנקודה אז כמה שיותר שותפים, יותר טוב... 'לכן', בדיוק בגלל 
הזו, 'לא תביאו את הקהל הזה'. כי הם נשארו קהל. הם שתו, 

  .קהלוהרוו את צמאונם, אך נשארו 
הפרשה הזו היא ההקדמה לכל המלחמות שעוד נראה והיא 

 –מגיעה לאחר פרשת הטהרה של פרה אדומה. זה מדהים 
חז"ל אומרים שכל עניין הטומאה והטהרה שייך רק בעם 

בריאות או היגיון, זה ייצור ישראלי  ישראל. זה לא עניין של
  ייחודי. ומניין לומדים את זה. מפסוק בפרשה שלנו:

ָרֵא֑ל ׂשְ ֶפׁש ַהִה֖וא ִמּיִ ֥  לו שאין נכרי יצא, קהל לו שיש מי - ְוִנְכְרתָ֛ה ַהּנֶ
  37לית ליה טומאהו קהל

מי שהוא חלק מכלל ישראל, יש לו גם טומאה וגם טהרה 
היכולת של עם ישראל להתאחד עד וקדושה. זה עמוק כל כך. 

כדי עדה זו יכולת שיש בה כוח לא אנושי, לא מובן, לא רגיל. 
משך דווקא למקום שיש בו טבעה של הטומאה הוא להי

לקבל  ,מהקדושהקדושה יתרה, כי שם היא רוצה לינוק ומשם, 
. לכן טומאה יכולה להיות רק אצל לעצמה את החיות שלה

, אלא כי הוא 'חיים'או  'דני'לא כי קוראים לו  -אדם מישראל 
חלק מעדה, כי יש לו נשמה אלוקית קדושה שהופכת אותו 

. את הפרשה המופלאה הזו, על חטאה ועל 'אחד בארץ'ל
תיקונה, אנו לומדים ערב מלחמות הכניסה לארץ ישראל, רגע 

  לפני שנגיע לארץ שבה נהיה לגוי אחד.
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