
 ד"הי ָּפְלֶמר יֹוָנָתן ַהִּתינֹוק ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי יֹוֵצא ֶהָעלֹון –" ָאָדם ִנְׁשַמת 'ה ֵנר"    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

  ַהּתֹוָרה ּוְקִריַאת ַהְּתִפָּלה ִּבְזַמן ִלְקֹרא א ָנא

  ק"מוצש  נ"הד  זמני השבת 
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  ְׁשִנָיה ָׁשַנה  81ן ִמְסָּפר ִגָליוֹ  ג "התשע ַּתּמּוז 'ז  חּוַּקתֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ד"בס

           

 ָיְצאּו ָּבֶהם ֵארּוִעים ְׁשנֵי ֵּבין ַהְׁשָוָאה ַקֶּיֶמת ְּבִמְדָרׁש

 ָמָסה ּוְׁשמוֹ  ַּבָּמקֹום ָהִראׁשֹון: ַהֶּסַלע ִמן ַמִים

 ְלַהּכֹות ֹמֶׁשה ֶאת 'ה ִצָּוה ּובוֹ , )ז"י ֶּפֶרק ֶׁשּמֹות( ּוְמִריָבה

 קרפ ְּבִמְדָּבר( ןיצִ  ְּבִמְדָּבר, ֶׁשָּלנּו ַּבָּפָרָׁשה, ַהֵּׁשִני. ַּבֶּסַלע

 ּוֹמֶׁשה, ַהֶּסַלע ֵאל ְלַדֵּבר ְלֹמֶׁשה 'ה הֹוָרה ּובוֹ , )'כ

 ֹמֶׁשה ֶאל 'ה ַוֹּיאֶמר": 'ה ֵהִגיב ָּכ ְוַעל, ַּבֶּסַלע ִהָּכה

 ְלֵעינֵי ִניְלַהְקִּדיׁשֵ  ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם א ַיַען ַאֲהֹרן ְוֶאל

 ֶאל ַהֶּזה ַהָּקָהל ֶאת ָתִביאּו א ָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 ).ב"י ָּפסּוק 'כ קפר, ְּבִמְדָּבר" (ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ

 ִלְנֹהג ְצִריִכים ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ָהיּו ֵּכיַצד, "ְלַהְקִּדיֵׁשִני"

 ה"ָהָּקּבָ  ָלֶהם ֶׁשָאַמר ?'ה ֵׁשם ֵאת ְלַקֵּדׁש ְּכֵדי

 ְורֹוֶאה עֹוֵמד ְוַאֲהֹרן, ֶּסַלעּבַ  ִהָּכה ּוֹמֶׁשה, "ְוִדַּבְרֶּתם"

א  ֶאת ְלַבֵּצעַ  ָּכ ָּכל ָחׁשּוב ּוַמּדּועַ  .ְּבָידוֹ  מֹוֶחה ְו

 ֵאיָנם ה"ָהָּקּבָ  ֶׁשל אֹותֹות ֶׁשֵּכן ?ִּבְמֻדָּיק 'ה הֹוָרַאת

 ַבּצּור ְוִהִּכיתָ " ָאַמר ּוְמִריָבה ַּבָּמָסה: ְלֶזה ֶזה ּדֹוִמים

 ָלֶהם רָאמַ  ְוָכאן ,)'ו ָּפסּוק ז"י ֶּפֶרק, ְׁשמֹות" (ַמִים ִמֶּמּנּו ְוָיְצאּו

 ֶׁשל ְּגבּורֹוָתיו ֹּכחַ  ְלהֹוִדיעַ  ".ַהֶּסַלע ֶאל ְוִדַּבְרֶּתם"

 ה"ָהָּקּבָ  ֶׁשל ּומֹוְפִתים אֹותֹות ֶׁשֵאין ָלַמְדנּו. ה"ָהָּקּבָ 

 ֶנֱאַמר ָלֵכן". ַלְּבָקִרים ֲחָדִׁשים" ֶאָּלא, ְלֶזה ֶזה ּדֹוִמים

 ֶאת ֲעִׂשיֶתם ֶאָּלא –" ְלַהְקִּדיֵׁשִני ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם א"

 א" ְׁשבּוָעה. ָלֶכן. ֹוןְלִראׁש ּדֹוֶמה ָהַאֲחרֹון ַהֵּנס

 ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶּזה ַהָּקָהל ֶאת ָתִביאּו

   "."ָלֶהם
 )'א עמוד קכג דף, חוקת פרשת, במדבר, זוטרתא פסיקתא(
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 ִיְׂשָרֵאל ֵמַעם ִנְפֶרֶדת ֲחׁשּוָבה ִאיִׁשּיּות ֵאיזוֹ  .1

 ?ַּבָּפָרָׁשה

 ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ְסִביב ֶנֱאָסִפים ִיְׂשָרֵאל ַעם ַמּדּועַ  .2

 ?ְּבַכַעס

 ְמַבֵּקׁש הּוא ָמה? ְׁשִליִחים ֹמֶׁשה ׁשֹוֵלחַ  ִמי ֵאל .3

 ?ִמֶּמּנּו

 ַהָּמן ַעל לּוָנהַהּתְ  ְּבִעְקבֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ָקָרה ָמה .4

 ?ַּבִּמְדָּבר ַהָּקִׁשים ַהְּתָנִאים ְוַעל

? ַהָּפָרָׁשה ְּבסֹוף ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ְלִמְלָחָמה יֹוֵצא ִמי .5

 ? ְּבסֹופוֹ  ָהָיה ּוָמה

  

ָׁשה , הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ֹמֶׁשה ָאַמר ְּדָבִרים ְׁש

  !"ִלַּמְדַּתִני: "ה"ָהָּקּבָ  לוֹ  ְוָאַמר

  : ְלֹמֶׁשה ה"ָהָּקּבָ  לוֹ  ְּכֶׁשָאַמר הּוא ֵמֶהם ֶאָחד

 ֵדיּכְ , ָהֱאמֹוִרי ָמַל( ִסיחֹון ִעם ִמְלָחָמה ֲעֵׂשה"

 ַלֲעׂשֹות ְמַבֵּקׁש ֵאינוֹ  הּוא ֲאִפּלּו. )ְּבַאְרצוֹ  ַלֲעֹבר

  ". ִמְלָחָמה ּבוֹ  ִּתְתָּגר ַאָּתה, ִמְלָחָמה ִעְּמ

? ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ָמה ֶאָּלא, ֵּכן ָעָׂשה א ֹמֶׁשה ֲאָבל

  ."ָׁשלֹום ִּדְבֵרי ִסיחֹון ֶאל ַמְלָאִכים ָוֶאְׁשַלח"

 ֶׁשֲאִני, ַחֶּיי: "ֶׁשהְלמֹ  הּוא ְּבֹר ַהָּקדֹוׁש לוֹ  ָאַמר

 ִתְקַרב ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּדָבֶרי ּוְמַקֵּים ְּדָבַרי ְמַבֵּטל

   ".ְלָׁשלֹום ֵאֶליהָ  ְוָקָראתָ , ָעֶליהָ  ְלִהָּלֵחם ִעיר ֶאל
   

  )ג"ל סימן ט"י פרשה, רבה במדבר פי על(

  

          

        


