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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - פחד מוות

 סמיכות הפרשיות בספר במדבר

בענין פרה אדומה, והיא  מתחילהפרשת חקת  -בשאלה  נפתח

מתארת את הטהרה מטומאת המוות, מאבי אבות הטומאה. 

כל הפרשיות הקודמות בספר במדבר ממשיכות את הפרשיות 

רח לבארו הרי שרש"י ט -הקשר אינו ברור לנו  שקדמו להן, ואם

עבורנו. כך פרשת נשא ממשיכה את מפקד הלווים שהחל 

ר, פרשת בהעלותך, הפותחת בהעלאת הנרות בפרשת במדב

במנורה על ידי אהרן, ממשיכה את פרשת הנשיאים שבסיום 

 -פרשת נשא, וכפי שמביא רש"י 

שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא 
היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה 
 1.חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות

גם סיומה של פרשת בהעלותך במעשה מרים מהווה הקדמה 

  -לפרשת שלח הפותחת בלשון הרע של המרגלים 

בה שדברה באחיה, ורשעים הללו ילפי שלקתה על עסקי ד
 2.ראו ולא לקחו מוסר

כך מסתיימת פרשת שלח במצוות הציצית אשר צמודה לה 

פרשת קרח, בה טוען קרח על מנהיגותו של משה בטענות על 

 טלית שכולה תכלת וכו'. 

 רש"י נאלם

לא רק שהמיקום של פרשת פרה אדומה  -כעת  לעומת זאת

אינו ברור לנו אלא שגם רש"י נאלם ולא מסביר כאן שום דבר. 

  -נחדד אף יותר 

פרשת פרה אדומה בכלל לא שייכת לכאן מבחינה היסטורית 

כרונולוגית. הרי המצווה הזו נתנה לנו הרבה לפני כן, בעת 

וכדי שנוכל להיטהר  -, עוד לפני שנבנה המשכן 3שהיינו במרה

ולהיכנס אליו, אז מה זה עושה בפרק שמקדים את כניסתנו 

מות מרים  -לשנה הארבעים במדבר, כפי שממשיך הפרק 

                                                           
 רש"י, במדבר, ח', ב'. 1
 רש"י, שם, י"ג, א'. 2
 עי' רש"י של שמות ט"ו, כ"ה 3
 במדבר, י"ז, ו'. 4

וכו'? למה זה לא הובא עם הקרבנות בספר ויקרא או עם הקמת 

 המשכן בספר שמות?

 הפחד הקמאי

דבר אולי המהותי ביותר שהאדם יש כאן נקודה פלאית. ה

המודרני, כמו גם האדם בדורות קודמים יותר, מפחד ממנו הוא 

המוות. הוא מגיע בפתאומיות, בלי שיש לך שליטה עליו ואתה 

לא יודע איך להתמודד איתו. האמת היא שעל אף שתנאי 

החיים, המדע והטכנולוגיה היום יצרו תוחלת חיים ארוכה יותר 

הרי  -ריאה יותר, והמוות קצת התרחק לאדם, אולי אף ב

שהפחד מהמוות נשאר בלתי מנוצח, וכולנו מפחדים ממנו 

 באותה מידה שפחדו ממנו לפני מאות ואלפי שנים. 

אם ניתן לתמצת את מהותה של פרשת קרח במילה אחת, הרי 

 -'פחד מוות'. נסביר  -היא תהיה המילה 'מוות', ובשתי מילים 

עה את קרח ואת כל היקום, העם האדמה פתחה את פיה ובל

  -זעק 

ֶּ֖ם ֶאת ֶ ֶּ֥ם ֲהִמת  ֶ ם ה-ַאת   4'.ַעֶּ֥
אש יצאה מן השמים ואכלה את מקריבי הקטורת, מגפה 

 -נוראית פרצה וכילתה בעם. כך אומר הקב"ה למשה ולאהרן 

ַגע ָ֑ ר  ֶּ֖ם כ ְּ ה ֹאת  ֶּ֥ ֲאַכל ֶ את ַוָֽ ה ַהז ֹֹּ֔ ָ֣ ֵעד  ָֽ ְ֙ ה  ֹוךְּ ו  ִמת  מ   5...ֵהֹרֹ֗

שלשת  -פר הנופלים בחטא העגל כולנו זוכרים את מס

לא  -בחטא המרגלים שנחשב אצלנו כחמור ביותר  6אלפים,

מת אף אחד באופן מיידי למעט המרגלים עצמם, אבל לעיתים 

אנחנו שוכחים כי כאן במגפה כמות המתים והנפגעים הייתה 

  -משמעותית רבה יותר 
ה  ֶּ֥ ע  ב   ה ַארְּ פ ֹּ֔ ג ֵ ַ מ  ִתיםְ֙ ב ַ ֵ ו  ַהמ  יֹ֗ הְּ ָֽ ַבֶּ֥ד ַוי ִ ֹות ִמל ְּ ע ֵמאָ֑ ַבָ֣ ָׂ֛ר ֶאֶֶּ֖לף ו ש ְּ ש   ע 

ֶּ֖ים ַעל תִ ֵ ַבר ַהמ  ַרח ד ְּ  7.ֹקָֽ

  -זה מה שמביא את העם כולו לזעוק 

 שם, י'. 5
 שמות ל"ב, כ"ח 6
 .במדבר, שם, י"ד 7

 תשע"ז קתחפרשת  
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נו  ... דְּ ָֽ ב  נו  א  ֶּ֥ ל   ֻּ נו  כ  ַבֶּ֖דְּ נו  א  עְּ ַוָׂ֛ ב ֶאל. ֵהֶּ֥ן ג   ֵרָׂ֛ ב ַהק   ֵרֵ֧ ל ַהק   ָֹ֣ ֶּ֥ן  כ  כ ַ ִמש ְּ
עַ  'הֶּ֖  ֹוָֽ נו  ִלגְּ ֶּ֖מְּ ַ ו ת ַהִאֶּ֥ם ת  מָ֑  8.י 

  9ללכת', הם צועקים, 'עלה המוות בחלונינו'.'אין לנו לאן 

 אפילו מטאטא יורה

זה היה השלב בו שלח משה את אהרן כנגד מלאך המוות, 

ואהרן, שלוחו של משה, גילה למלאך איך הוא יכול לגבור עליו, 

על שלוחו של מקום. ההמשך של זה היה בפרשת 'מטה אהרן' 

 המשורר,, כלשון זו פרשה שמתארת בעומקה -שפרח לפתע 

איך גם דבר יבש, שנראה  .10אפילו מטאטא יורה' -'ברצות ה' -ש

פתאום יכול לפרוח אם הוא רק דבוק  -כדבר חסר סיכוי לחיים 

 במשה ובתורתו.

פרשת קרח שמשדרת במבט ראשון את המוות בנוראיותו, 

בעצם מגלה מתחת לפני השטח את התקווה הגדולה, את 

את המוות. מלאך המוות הידיעה שיש לנו את היכולת לנצח 

שמסר את אותו הרז והראה למשה כיצד עם הקטורת אפשר 

נאלץ לעמוד לפני אהרן, שלוחו של משה,  -לנצח את המוות 

ולקיים את ציוויו הקודם לציוויו של הקב"ה, כי הקב"ה ברא את 

העולם כדי שאנחנו נמשה אותו מהמוות שלו. המוות הוא 

מאפשר לנו להאמין המחלה של העולם, הוא הדבר שלא 

 בתשובה, בגאולה ואף בתחיית המתים.

 'אל משה ואל אהרן'

 -אפילו לא משה  -רק אחרי פרשת קרח, בה התגלה שאהרן 

 -כיון שהוא דבוק במשה, יכול לעמוד מול מלאך המוות ולומר 

רק לאחריה  -'אני לא מפחד ממך, ניצחתי את הפחד מהמוות!' 

  -באה פרשת חקת הפותחת במילים 

ר הֹּ֔  ָ֣ ַדב ֵ ל ֶאל 'ַויְּ ֶאָֽ ֶּ֥ה וְּ ר ֹמש ֶ ן ֵלאֹמָֽ ר. ַאֲהֹרֶּ֖ ה ֲאש ֶ ֹּ֔ ֹור  ת ַהת  ק ַָ֣ את חֻּ  ֹזֹ֚
ֶּ֥ה הֶּ֖  ר ֶאל 'ִצו   ָ֣ ב ֵ ר ד ַ ה  ֵלאֹמָ֑ מ  ָּ֜ ה ֲאדֻּ ָ֨ ר  יך ֶ֩ פ  ו  ֵאֶלֶ֩ חָ֣ ִיקְּ ל וְּ ֵאֹ֗ ר  י ִיש ְּ ֵנָ֣ ב ְּ

ין ֶׁ֤ר ֵאָֽ ה ֲאש ֶ ִמימ ֹ֗ ו ם ת ְּ ְ֙ מֹּ֔ ה  ה  ֶאל... ב   ֶָ֣ם ֹאת ֹּ֔ ַתת  נְּ ֹ ו  ר ַהכ  ֶּ֖ ז  ע   11...ֵהָ֑ןֶאלְּ

הקב"ה מדבר פה אל משה ואל אהרן גם יחד למרות  -נשים לב 

'ויקחו אליך', כאשר כל המשך  -שההמשך הוא אל משה בלבד 

עשייתה הוא בכלל על ידי אלעזר, הסגן. מדוע נזכר כאן בכלל 

  -אהרן? הרי הפרה נקראת לעולם על שמו של משה 

 12.במדבר פרה שעשה משה ,לעולם היא נקראת על שמך

את סוד כח  -רק למשה גילה הקב"ה את סוד פרה אדומה 

ההיטהרות מהמוות, ובכל זאת אהרן נצרך כאן, ובכל זאת 

 -כדי שנלמד אנו שיש כללים  -הקב"ה מדבר פה גם אליו 

כלים שכאשר אתה  -מסכת פרה אדומה, הלכות פרה אדומה 

אתה יכול להתעלות  -דבק בהם, דבק במשה, דבק בתורה 

 ום שבו לא מפחדים מהמוות.למק

 אהרן < מלאך המוות

  -בפרשת קרח עונה אהרן למלאך המוות 

אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי הגבורה, אם אין אתה 
מאמין, הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד בוא עמי 

 13ושאל

רק כאשר יש אהרן, שלוחו של משה, חסיד אמיתי של משה, 

פתח אהל  -עם הקב"ה  היודע שבמקום שמשה נמצא יחד

מועד, המקום שאפילו הטמאים יכולים לעמוד בו, אין מה לפחד 

 -יותר מן המוות, שם נוכל להידבק במים חיים, בתורת חיים 

 ולמשות את עצמנו ואת העולם כולו מטומאת המוות.

לפרשת קרח ורק  זוהי הסמיכות המופלאה של פרשת חקת

אחרי שמבינים אותה נוכל להמשיך ולהיכנס אל השנה 

 הארבעים של ישראל במדבר.

 
 
 

  

                                                           
 כ"ח.-שם, כ"ז 8
 ירמיהו, ט', כ'. 9

 אביב, תשכ"ד, "בימי -מנדלי מוכר ספרים )כל כתבי, תלתרגום מאידיש,  10

 .הרעש", עמ' תו(     

 ג'.-במדבר, י"ט, א' 11
 "י, שם, ב'.רש 12
 רש"י, שם, י"ז, י"ג. 13
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לסעודה שניה -  מהרה יגלה, אכי"ר'המלך המשיח '

 ספר התפילות של הרמב"ם

הרמב"ם בהלכות פרה אדומה מביא את המילים הבאות, 

  -שנדמה לי שאין להן אח ורע 

ה זו עד שחרב וותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצו

שנייה עשה עזרא  ,ראשונה עשה משה רבנו .הבית בשנייה

ושבע מעזרא עד חורבן הבית והעשירית יעשה המלך 

 14.מהרה יגלה אכי"ר ,המשיח

נזכור שזהו הספר ההלכתי הגדול של הרמב"ם. ברור לנו 

הוא הרי כתב את הלכות  -שהרמב"ם חיכה וציפה למשיח 

המלך המשיח, אבל לא ראינו בשום מקום נוסף שבאמצע ספר 

... ספר תפילות. בתחילה הוא הוא הופך אותו ל -ההלכה 

מספר לנו סיפור היסטורי על מה היה עד היום עם הפרות 

אך אין זה חידוש של הרמב"ם, שכן זה מופיע כבר  -האדומות 

 -, אבל אז הוא עוצר ומספר לנו על הכמיהה שלו 15במשנה

'מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון'. זה כבר לא מופיע במשנה ולא 

תפילה שיוצאת  -רית של הרמב"ם בגמרא, זו תוספת מקו

 מלבו!

מה קרה פה? מדוע דווקא כאן הרמב"ם  -ואנחנו שואלים 

'מתפרץ' עם תפילה לביאת המשיח ולא במקומות אחרים, 

שם הוא מתאר  -ראויים אולי יותר, כמו הלכות מלכים למשל 

שיעמוד מלך מבית דוד וכו', או בכתביו על ארץ ישראל או 

 !בהלכות הקרבנות וכו'

 מותר להתפרץ

אולי הלימוד הראשון שמלמד אותנו פה הרמב"ם הוא שכאשר 

מותר להתפרץ, גם אם נדמה שזה לא במקום  -רוצים משיח 

 הכי נכון. 

ועדיין צריך להבין למה זה דווקא בפרה אדומה. כאן מגיע הסוד 

פרה אדומה באה לתאר בעצם את הגאולה מהמוות,  -הגדול 

ית מכל החטאים, מכל העיכובים את היציאה הרוחנית האמית

ומאבי אבות הטומאה שעוצר אותנו. הדבר שעוצר אותנו 

בעולם הוא שעוד לא למדנו לנצח את המוות. את תפילתו על 

המשיח מביא הרמב"ם דווקא בתוך פרשת פרה אדומה כדי 

יש הרבה  -להסביר לנו על מה אנחנו מדברים בפרה אדומה 

ח ובבית המקדש, אבל פרה קרבנות, יש עניינים שונים במזב

זוהי הדרך שלנו שיבוא הקב"ה  –אדומה היא משהו אחר 

וישחט את מלאך המוות ויאמר כבר למשחית הרף והעולם יגיע 

אל גאולתו השלמה שכל אחד מאתנו צריך להרגיש את 

 חסרונה.

 רוצים משיח? תצעקו!

אנו  -נכון, לא תמיד אנחנו מרגישים בזה, בחיסרון במשיח 

בפרנסה וכיו"ב ולא מרגישים את זה שאין לנו קרבן עסוקים 

אבל יש דבר אחד שאי אפשר שלא להרגיש.  -כזה או אחר 

'כל  -דווקא בהלכות פרה אדומה נעצר הרמב"ם ואומר 

העיכובים שלנו, של המוות שמסתובב בעולם, שכל החטאים 

שלנו שעוצרים את העולם מלהגיע לאמונה שלמה ולפיה הכל 

ד לכל הכללים נעצר הרמב"ם וקובע כאן כמעט הפיך!'. בניגו

'מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון'. כאילו הוא לא יכול לדבר  -הלכה 

בענייני הפרה האדומה בלי לספר לנו שכל ההיסטוריה מאז 

 -הפרה האדומה הראשונה אצל משה, דרך עזרא ועד לחורבן 

כדי שלא נשכח.  -תמיד הונח אפר הפרה למשמרת ולאות 

שאנחנו כל כך מקווים לו יביא את הפרה העשירית המשיח 

שאיתה תופיע בעולם תחיית המתים, והעולם יראה עין בעין 

 -שאנו המאמינים בני המאמינים מגיעים למציאות של 

 16..ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות

וירים את כולנו לגאולה שלמה. וכאילו ביקש פה הרמב"ם מכל 

 'תצעקו'. מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון. - אחד ואחת מאיתנו

 

 

  

                                                           
 .רמב"ם, הל' פרה אדומה, פרק ג', הל' ד' 14
 משנה, פרה, ג', ה'. 15

 מתוך הפיוט 'חד גדיא', הגדה של פסח. 16
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 לסעודה שלישית - להיות שליח
הרבי מליובאוויטש זיע"א ולשלישי של 'חקת'כ"ק ליום ההילולא של 

 אומר''הוא היה 

ביום שלישי האחרון, ג' תמוז, חל יום ההילולא של כ"ק הרבי 

מליובאוויטש זיע"א. בין דבריו המפורסמים מופיע המשפט 

  -הבא 

צו השעה, מצוות הדור ומצוות היום של כל יהודי בדורנו 

ושר ויהדות... וכיון להיעשות 'שליח', להפצת צדק וי -אנו 

שזו מצוות הדור לא שייכים תירוצים בזה, שהוא צריך 

לסיים עוד משהו או להתחיל וכו'. מצוות הדור היא שלכל 

 17ייעשה שליח. -לראש 

כמדומני שהמשפט הזה הוא תמצות משנתו של הרבי, מעין 

כיצד כל יהודי, כל אחד ואחת מאתנו  -שלו  18'הוא היה אומר'-ה

שליח,  -ת במקומו, בעבודה, במשפחה בחיים צריך להיעשו

להפצת המעיינות, להפצת האלוקות בעולם. שליח לעשות את 

העולם הזה טוב יותר ומאיר יותר באור אלוקי. להרגיש שהוא 

 שליח, זה בנוי עליו ויש לו הכח לעשות את זה.

מתוך המילים הללו נכנס לקריאת 'שלישי' של הפרשה, אל 

 קשים והמופלאים ביותר בתורה. שבעת הפסוקים אולי ה

 כתב חידת חטאו של משה

הקב"ה מצווה על משה, לדבר אל הסלע. משה ואהרן 

  -מקהילים את העם ואומרים להם 

עו   מְּ ים ֲהִמן ש ִ ִֹרֹּ֔ אְ֙ ַהמ  ֶכֶּ֖ם נ  יא ל  ה נֹוִצֶּ֥ ַלע ַהז ֶֹּ֔ ָ֣ ִים ַהס ֶ ָֽ  19.מ 

משה מכה את הסלע במטהו פעמיים, המים יוצאים והעדה 

  -שותה, אבל הקב"ה מודיע 

א ַען ֹלָֽ א  ַיֹ֚ ן לֶֹׁ֤ ֵכֹ֗ ֵאָ֑ל ל  ר  י ִיש ְּ ֵנָ֣ י ב ְּ ֵעיֵנֶּ֖ ִני לְּ יש ֵֹּ֔ ד ִ קְּ ַהָ֨ י לְּ ֶָ֣ם ב ִֹּ֔ ת  ֶהֱאַמנְּ

יאו ְ֙ ֶאת ִבָ֨ ה ֶאל ת  ל ַהז ֶֹּ֔ ָ֣ ה  ר ַהק   ֶֶּ֖רץ ֲאש ֶ א  ם ה  ֶהָֽ י ל  ֶּ֥ת ִ תַ י  . נ  ה ֵמָ֣ מ   ֵהֹ֚

ִרי רמְּ ה ֲאש ֶ י ב ֹּ֔ ֵנָֽ ו  בְּ בֶּ֥ ֵאֶּ֖ל ֶאת ר  ר  ם  'הָ֑  ִיש ְּ ָֽ ש  ב   ֵדֶּ֖ ק    20.ַוי ִ

מה הוא החטא  -הפסוקים הללו מהווים בעצם כתב חידה 

 הגדול שבגינו ודווקא בגללו לא זכו משה ואהרן להיכנס לארץ? 

 21...היו נכנסין לארץ שאלולי חטא זה בלבד לה הכתוביג

'לא האמנתם בי  -קידוש ה' הנורא -מה הם עשו? מהו אי

שאהרן ומשה עשו כאן? אין אחד מהמפרשים   -להקדישני' 

 שלא דנו בזה וניסו להבין את הענין.

                                                           
 שיחת פרשת וישלח, תשמ"ז 17
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 לא להיכנס ללחץ

ננסה לעמוד על הנקודה דווקא דרך פירושו הידוע של רש"י, 

שאולי במבט ראשון נראה דרוש אבל בעמם הוא הוא עומק 

 -הפשט 

לפי שהלך  לפי שלא היו מכירין אותו. המן הסלע הזה נוציא

הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר, והיו ישראל 

מה לכם מאיזה סלע תוציאו לנו מים, לכך  אומרים להם

אמר להם המורים, סרבנים, לשון יוני שוטים, מורים את 

. מוריהם, המן הסלע הזה שלא נצטוינו עליו נוציא לכם מים

טיפין, לפי שלא  לפי שבראשונה לא הוציא אלא .מיםפע

צוה המקום להכותו אלא ודברתם אל הסלע, והמה דברו 

אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך להכותו 

ונזדמן להם  (שמות יז, ו) כבראשונה, שנאמר והכית בצור

 22.אותו סלע והכהו

הקב"ה אמר למשה  -לפי רש"י סיפור החטא היה כדלקמן 

לקחת את המטה, לגשת אל הסלע ולדבר אליו. משה הקהיל 

'שמעו  -את העם אל הסלע אך פתח בפניה תמוהה אל העם 

נא המורים', כלומר הסרבנים. משה ואהרן לא ידעו לאיזה סלע 

התכוון הקב"ה, מפני שהסלע הזה התחבא בין סלעים אחרים 

רת הם היו מדברים אליו כי שנצטוו. מכיון שכך, התחילו אח -

'מה איכפת לכם מאיזה סלע ייצאו  -עם ישראל ללחוץ עליהם 

אם זה לא יצא מהסלע זה אז יצא  -המים? יש לכם כוחות 

 מסלע אחר, העיקר שתוציאו מים'. 

 הסלע הלא נכון

'אתם חושבים שנוכל להוציא מים  -על כך ענו משה ואהרן 

מסלע שלא הצטווינו עליו?'. האוירה סביב הייתה כזו שהיא 

 -גרמה להם לדבר אל הסלע הלא נכון ומשהוא לא הוציא מים 

הם היכו בו, פעם ועוד פעם, כי לא זה היה הסלע. רק אחרי 

יצאו  -שהם פנו לסלע השני, שהיה זה שהקב"ה התכוון אליו 

אלא מפני  -המים, אבל אז הסלע הוציא מים לא כי הם היכו בו 

שזה היה הסלע של הקב"ה. כל מה שרצו משה ואהרן היה 

להראות לעם שהסלע לא מוציא מים בגלל משה או בגלל 

אבל  23אלא רק בגלל שהקב"ה ציווה, 'כי לא מלבי', -הסלע 

 -ים פעמי -הלחץ שהופעל עליהם גרם להם להכות את הסלע 

ובגלל זה נוצר מצג שלפיו היה יכול לטעות מישהו בקהל 

 רש"י שם. 21
 י"א.-רש"י שם י' 22
 במדבר ט"ז, כ"ח. 23
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וזהו חילול  -ולחשוב שלמשה יש כח משלו להוציא מים מסלע 

 ה' הגדול שנוצר!

 עשה אותי כלי לשליחותך

תפקידו של משה הוא לגלות שכל אחד  -איזה עומק מופלא 

יכול להיות שליח, והוא עושה את זה על ידי שהוא מראה לכולם 

  -אומר בפרשת קרח?  משהשאף הוא בסך הכל שליח. איך 

ֹות כ   ִאם מֶׁ֤ ה ל ׇכ ְּ ֶ ל  ן ֵאֹּ֔ ו  תָ֣ מֻּ םְ֙ יְּ ד  א  ָֽ א הֶּ֖  ...ה  ִני 'ֹלֶּ֥ ָֽ ח  ל   24.ש ְּ

לגלות שאין ים בעולם ולקדש שם שמתפקידו של משה הוא 

הוא עושה מליבו כלום. כל ההוויה תעשה את דבר ה' אם אתה 

אהרן של משה ומשה של הקב"ה.  -תגלה שאתה שליח נאמן 

שליחותם, את ומשנכנסו לטיפה לחץ ולא הצליחו לגלות את 

לא נתקדש ה' לעיני ישראל ולכן נגזר עליהם  -דבר ה' המוחלט 

יש סיכוי שמישהו יטעה ויאמר  שלא יביאו את הקהל לארץ, כי

משה עבד ה', משה ' -איזה ענק משה!', מבלי להוסיף וואו, ' -

 , שליח שהגיע למדרגה שאין לו מלבו כלום'.השליח גדול

אולי המסר הזה הוא שכל אחד ואחת מאתנו יכול וצריך להיות 

שליח, שנפסיק להחזיק מהאגו העצמי ונאמין שכאשר נצליח 

גם המטה יפרח כמטה אהרן וגם הסלע  - להתבטל אל רצון ה'

 בדברֹו את דבר ה'.  -יוציא מים 

 שנזכה לקדש שם שמים ולהיות שליחים נאמנים!

  

                                                           
 כ"ט.שם,  24
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 לסעודת מלווה מלכה - של משה 'המחדל' המודיעיני

 הקילומטר האחרון

הנסיעה  -כולנו מכירים את תופעת 'הקילומטר האחרון' 

הארוכה עומדת להסתיים, אוטוטו מגיעים הביתה, אבל דווקא 

 הנהיגה בקילומטר האחרון היא המסוכנת ביותר.

אנחנו נמצאים  -'רביעי' של הפרשה -זה השלב שהגענו אליו ב

, צריכים אחת מהבית, אולי אפילו 'אצבע' 'שתי אצבעות'

סביבה של הארץ הזו מלהיכנס אל הארץ המובטחת לנו, אבל 

ואנו מוכרחים לפרוץ  עממים, מדינות,יש טבעת של כמה וכמה 

את הטבעת הזו בדרכנו. משה רבנו ועם ישראל מחליטים שלא 

 -יוצאים למלחמה, אלא הולכים על שלום. יש כמה אופציות 

ומתקבלת החלטה  -לחצות דרך אדום, דרך מואב, דרך סיחון 

אלו הן  –ללכת דרך אדום. השוני בין אדום ליתר האפשרויות 

 -אלו שנפתח אליהן לשלום הן שיתקיפו אותנו ואיתם נילחם ו

הוא שמלך אדום זוכה לפניה בסגנון אחר לגמרי. הפניה היא 

י אלא ממש פוליט-של משה עצמו וסגנונה כלל איננו מדיני

  -די' -אמוני, ממש 'תיקון עולם במלכות ש

ש  ֶאל ֵדֶּ֖ ים ִמק   ִכָׂ֛ א  ֵ֧ה ַמלְּ ח מֹש ֶ ַלָ֨ ש ְּ יך   ַוי ִ ִחָ֣ ַמרְ֙ א  ה א  ֶֹׁ֤ ֹום כ  ֶלךְּ ֱאדָ֑  ֶמָ֣
ל ֵאֹּ֔ ר   25...ִיש ְּ

'אחיך ישראל', לא פחות! השם 'אדום' לא מעלה בנו קונוטציות 

הוא משותפת שלנו. אדום חיוביות יותר מדי מההיסטוריה ה

'סדין אדום' עובר בינינו לבין אדום, אבל מה -ו כזכור עשו,

אנחנו אחים. אחים בלב גם אם לא בנפש, אחים  -לעשות 

 . , שרה ורבקהבני אברהם ויצחקכולנו  –מאותה אם ומאותו אב 

 שיעור בפיתוח קול

משה פונה אל מלך אדום ומנסה לומר לו שכניסתנו לארץ היא 

  -וא והיה שותף שלנו' הוא מציע יצירת הגאולה בעולם, 'ב

ל ת   ֵאֶּ֥ת כ   עְּ ַדֹּ֔ נו   ַאת  ָ֣ה י  תְּ ָֽ א  צ  ֶּ֥ר מְּ ֶּ֖ה ֲאש ֶ א  ל   ...ַהת ְּ

'אברהם, אבינו המשותף, קיבל בחזון ברית בין הבתרים 

, 26'כי גר יהיה זרעך בארץ.. ועבדום ועינו אותם' -הבטחה קשה 

ואתה אדום, גם נכנס להגדרת זרעו של אברהם, אבל רק אנחנו 

רעון החוב ההוא. לימים, לא אהבת ילקחנו על עצמנו את פ

שיעקב לקחת את הברכות שהיו מיועדות לך והפגישה הבאה 

יתה רק למעלה מעשרים שנה מאוחר יותר בפרשת יבינינו ה

ָכה ְוֵאְלָכָ֖ה ' -והציע . שם סבך ניסה להתאחד 'וישלח' ה ְוֵנֵלֵ֑ ִנְסָעָ֣

ָך   -נגד לזה באותו זמן ואמר אך יעקב, הסבא שלי, הת ,27'ְלֶנְגֶדֶּֽ

                                                           
 במדבר כ', י"ד. 25
 בראשית ט"ו, י"ג. 26
 ., ל"ג, י"בשם 27
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ֹו וַ ר ַׇיֲעב ד ָ֑ י ַעבְּ ֵנָ֣ י ִלפְּ א ֲאֹדִנֶּ֖ ֶּ֥ ינ  ֹ֗ ִאט ִ ה לְּ ָ֣ ֲהל  נ  תְּ י ֶאָֽ ר... ֲאִנִ֞ ד ֲאש ֶ  ַעָׂ֛

א ֶאל ֹבֶּ֥ ה א  יר  ִעָֽ י ש ֵ  28.ֲאֹדִנֶּ֖

. אתה שואל מה !Here I Am -הגיע הזמן  -ובכן אדוני המלך 

פרענו אנחנו ובכן בכל השנים הללו  -היה בכל השנים הללו? 

את החוב הנ"ל של אבינו אברהם. הלכנו לדרכנו אל סוכות 

 -ומשם 

נו   ָׂ֛ עו  ל  ֵרֶּ֥ ָ֑ים ַוי   ים ַרב ִ ִמָ֣ ִים י  ַרֶּ֖ ִמצְּ ב ב ְּ ש ֶ ֶּ֥ ה ַונ ֵ מ  יְּ ַרֹּ֔ ינו ְ֙ ִמצְּ ו  ֲאֹבֵתָ֨ דֶׁ֤ רְּ ָֽ ַוי ֵ

ֲאֹבתֵָֽינו   ַלָֽ ִים וְּ ַרֶּ֖  29.ִמצְּ

עשו, הסבא שלך, חזר אחרי הפגישה ההיא לשעיר, ואנחנו 

בדנו שם ופיתחנו את התכונה החזקה ירדנו למצרים, השתע

 - 'פיתוח קול' -ביותר שלנו 

ק ֶאל ַעֶׁ֤ צְּ ִים 'הְ֙  ַונ ִ ָ֑ ר  צְּ ִצֵאֶּ֖נו  ִממ ִ ָֹֽ ךְּ ַוי  א ֹּ֔ ח ַמלְּ ַלָ֣ ש ְּ נו  ַוי ִ ע ֹקֵלֹּ֔ ַמָ֣ ש ְּ  ַוי ִ

ך   ֶלָֽ בו  ה גְּ ֵצֶּ֥ יר קְּ ש  ִעֶּ֖ ֵדֹּ֔ ק  נו  בְּ חְּ הְ֙ ֲאַנָ֣ ִהנ ֵ  30וְּ

אנחנו לא  .31'הקול קול יעקב' -זו הירושה הגדולה ביותר שלנו 

  -רוצים להילחם בך אלא רק לעבור אל ארצנו 

ה ר  ב ְּ י  ַנעְּ ֶּ֖ה ֵמָ֣ ֶ ת  א ִנש ְּ ֹלֶּ֥ ֶרם וְּ ֶכֹּ֔ ה ו בְּ ֶדָ֣ ש   ֲעֹברְ֙ ב ְּ א ַנָֽ ך  ֹלֶׁ֤ ֶצֹ֗ ַארְּ א בְּ ָ֣ נ  

ָֽר ד ֲאש ֶ אול ַעֶּ֥ ֹמֹּ֔ ין ו ש ְּ ִמָ֣ הְ֙ י  ֶ א ִנט  ךְּ ֹלֶׁ֤ ֶלךְּ ֵנֵלֹ֗ ָ֣ ֶרךְּ ַהמ ֶ ֵ֧ ֵאָ֑ר ד ֶ ר  בְּ ַנֲעֹבֶּ֖

ך   ֶלָֽ בֻּ  32.ג ְּ

 מזעזעתתגובה אדומית 

במילים 'דרך המלך נלך' כמעט רמז לו משה שזה מה שאנחנו 

  -בתפילה כל יום ומכוונים אומרים 

ט ֶאת ֶֹּ֖ פ  ֹון ִלש ְּ ר ִצי ֹּ֔ ַהָ֣ ִעיםְ֙ ב ְּ ֹוש ִ ו  מָֽ לֶׁ֤ ע  ֶּ֥ה ַלָֽ  וְּ ת  יְּ ה  ָ֑ו וְּ ר ֵעש    'הֶּ֖ -ַהָ֣

ה ָֽ כ  לו   33.ַהמ ְּ

בוא מלך  -'זוהי דרך המלך שלנו, הדרך אל המלכת הקב"ה 

אדום, ותהפוך גם אתה למלאך, לסייע לגאולה, כי את בית ה' 

לא לעצמנו בלבד אנו בונים אלא  - עתידים לבנותאותו אנו 

. אני פונה אליך 34עתיד הוא להיות 'בית תפילה לכל העמים'

, לא למלך בפניה מיוחדת וייחודית שלא תחזור בסגנונה למואב

 עוג ולא לסיחון'.

  -תגובתו של מלך אדום מפתיעה ומזעזעת 

יוְ֙ אֱ  אֶמר ֵאל  ֶֹׁ֤ ןַוי  ֶ ָ֑י פ  ר ב ִ א תֲַָֽעֹבֶּ֖ ֹום ֹלֶּ֥ אתֶָֽך   דֹּ֔ ר  א ִלקְּ ֶרב ֵאֵצֶּ֥ ֶחֶּ֖  35.ב ַ

  -ורש"י מיד מבאר לנו 

 בראשית כ"ז, כ"ב. 31
 שם י"ז.במדבר  32
 עובדיה א', כ"א. 33
 ישעיהו, נ"ו, ז'. 34
 במדבר שם, י"ח. 35
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, 'דברים כ) אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם, ואמרתם

 ואני אצא עליכם במה, 'ונצעק אל ה' וישמע קולנו' (ז"ט

 36.מ'(ז, "בראשית כ) 'ועל חרבך תחיה' –שהורישני אבי 

תה לך יהיהמה קרה פה? משה רבנו,  -ואנחנו משתוממים 

לא צפית את תגובתו של האדומי? לא  !טעות במודיעין?

 שכנעת אותו בכלל!

 יעקב ...הידיים ידי

לא הייתה פה שום טעות מודיעינית, אלא  -תשמעו דבר מופלא 

קרה כאן דבר בין התכנית לבין שליחת המלאכים מקדש. 

התכנית הייתה לשלוח את המלאכים דבר ראשון כשמגיעים 

אבל אז מתה מרים והתעכבנו. הבאר הסתלקה והעם  -לקדש 

 ומשה הכה בסלע פעמיים במקום לדבר.  -רצו מים 

מה בעצם אומר מלך אדום למשה? קשה לנו אתם יודעים 

להבין את זה כי מדובר פה במשה רבנו, במלאך הגדול מכל 

', תזוזה קטנטנה'. קשה לומר את הדברים, אבל ב37המלאכים

משה היכה  ,כלל איננה מורגשת השגתנוטעות מינורית שלפי 

בין אבל וכל להבסלע במקום לדבר אליו. אלו מושגים שלא נ

'קול -המלאכי של משה, במקום להשתמש בבעולם המושגים 

  -יעקב' הוא השתמש בידיו, כליו של עשו. איך אומר שם רש"י 

, הייתי מקודש לעיני )מים( והוציא שאילו דברתם אל הסלע

בר ואינו שאינו מד מה סלע זה)העדה( אומרים )היו( העדה, ו

מקיים דבורו של מקום, קל וחומר  שומע ואינו צריך לפרנסה

 38.אנו

לא רק אנחנו היינו אומרים כך אלא על אחת כמה וכמה אף 

 -'לעומת זה' שלנו -אדום היו אומרים כך! כל המציאות, גם ה

הכל היה מתרומם. התוצאה של פרשת מי מריבה היא 

 הפסוקים הבאים, תשובתו של מלך אדום. 

 

 

 

 

 לקדש שם שמיים

הכוונה  לקדששום טעות מודיעינית לא הייתה. כשהגיעו 

את שם ה' בעולם ולגלות איך הטבע עושה את  לקדשתה יהי

 את זה צריך היה משה לגלות בדיבור. -דברו 

מלך אדום, בתוך תוכו, גם הוא חיכה לזה ולכן הוא אומר למשה 

אז למה הכית?  -'אם אתה באמת בא בשם 'הקול קול יעקב'  -

 לכן, לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך'. -

נאלץ  -עכשיו יתחיל המסלול במושגים יותר מציאותיים 

להסתובב סביב ארץ אדום, נתחיל את המלחמות מול הכנעני, 

 יו הכל יתחיל מחדש.מול סיחון ומול עוג. עכש

 

 

                                                           
 רש"י, שם. 36
אין משה אומר ' -וכמו שראינו בפרשה הקודמת שאמר אהרן למלאך  37

 ' )רש"י, במדבר, י"ז, י"ג(.כלום מלבו אלא מפי הגבורה

 רש"י שם כ', י"ב. 38

 : השבתזמני כניסת וצאת 
  20:30|  19:13 -ירושלים 

  20:33|  19:29 -תל אביב 

 20:34|  19:25 -חיפה 

 20:33|  19:28  -טבריה ומגדל 

 20:30|  19:29 -באר שבע 
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