וּק ִריאַת הַ תּו ָֹרה
נָא א לִ ְקרֹא בִּ זְמַ ן הַ ְתּפִ לָּה ְ
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
19:10
19:19
19:27
19:23

מוצש"ק
20:28
20:32
20:31
20:28

חוּקּת  ז' ַתּמּוּז התשע"ג ִ גלָי ֹון ִמ ְספָּ ר ָ  81שׁנַה ְשׁנִ יָה
בס"ד ַ שׁבָּ ת ֹק ֶדשׁ פָּ ָר ַשׁת ַ

        
   

     

בְּ ִמ ְד ָרשׁ ַקיֶּמֶ ת הַ ְשׁוָאָה בֵּ ין ְשׁנֵי אֵ רוּעִ ים בָּ הֶ ם יָצְ אוּ
וּשׁמ ֹו מָ סָ ה
מַ יִם ִמן הַ סֶּ לַע :הָ ִראשׁוֹן בַּ מָּ קוֹם ְ

ישׁיּוּת חֲ שׁוּבָ ה נִפְ ֶרדֶ ת מֵ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל
 .1אֵ יז ֹו ִא ִ
בַּ פָּ ָר ָשׁה?

וּמ ִריבָ ה )שֶׁ מּוֹת פֶּ ֶרק י"ז( ,וּב ֹו צִ וָּה ה' אֶ ת מֹ ֶשׁה לְהַ כּוֹת
ְ
מ ְדבָּ ר צִ ין )בְּ ִמ ְד ָבּר פרק
בַּ סֶּ לַע .הַ שֵּׁ נִי ,בַּ פָּ ָר ָשׁה ֶשׁלָּנוּ ,בְּ ִ

 .2מַ דּוּעַ עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ֶנאֱסָ פִ ים סְ בִ יב ֹמשֶׁ ה וְ אַהֲ רֹן
בְּ כַעַ ס?

כ'( ,וּב ֹו הו ָֹרה ה' לְ מֹ ֶשׁה לְ דַ בֵּ ר אֵ ל הַ סֶּ לַע ,וּמֹ ֶשׁה

ִיחים? מָ ה הוּא ְמבַ קֵּ שׁ
 .3אֵ ל ִמי שׁ ֹולֵחַ ֹמשֶׁ ה ְשׁל ִ

ִהכָּה בַּ סֶּ לַע ,וְ עַ ל ָכּ הֵ גִיב ה'ַ " :ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה
וְ אֶ ל אַהֲ רֹן יַעַ ן א הֶ אֱ מַ נ ְֶתּם בִּ י לְהַ ְק ִדּישֵׁ נִי לְ עֵ ינֵי
בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ָלכֵן א ָתבִ יאוּ אֶ ת הַ ָקּהָ ל הַ זֶּה אֶ ל
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לָהֶ ם" )בְּ ִמ ְדבָּ ר ,פרק כ' פָּ סוּק י"ב(.
הָ ֶ
"לְ הַ ְק ִדּישֵׁ נִי" ,כֵּיצַ ד הָ יוּ מֹ ֶשׁה וְ אַהֲ רֹן צְ ִריכִ ים לִ ְנהֹג
לְקדֵּ שׁ אֵ ת שֵׁ ם ה'? ֶשׁאָמַ ר לָהֶ ם הָ ָקּבָּ "ה
כְּ דֵ י ַ
"וְ ִדבַּ ְר ֶתּם" ,וּמֹ ֶשׁה ִהכָּה בַּ סֶּ לַע ,וְ אַהֲ רֹן עוֹמֵ ד וְ רוֹאֶ ה
וְ א מוֹחֶ ה בְּ יָד ֹו .וּמַ דּוּעַ חָ שׁוּב כָּל ָכּ לְבַ צֵּ עַ אֶ ת
הו ָֹראַת ה' בִּ ְמדֻ יָּק? ֶשׁכֵּן אוֹתוֹת ֶשׁל הָ ָקּבָּ "ה אֵ ינָם
ית בַ צּוּר
וּמ ִריבָ ה אָמַ ר "וְ ִהכִּ ָ
דּו ִֹמים זֶה לְ זֶה :בַּ מָּ סָ ה ְ
וְ יָצְ אוּ ִממֶּ נּוּ מַ יִם" ) ְשׁמוֹת ,פֶּ ֶרק י"ז פָּ סוּק ו'( ,וְ כָאן אָמַ ר לָהֶ ם
"וְ ִדבַּ ְר ֶתּם אֶ ל הַ סֶּ לַע" .לְ הו ִֹדיעַ כֹּחַ גְּבוּרו ָֹתיו ֶשׁל
הָ ָקּבָּ "ה .לָמַ ְדנוּ ֶשׁאֵ ין אוֹתוֹת וּמוֹפְ ִתים ֶשׁל הָ ָקּבָּ "ה
דּו ִֹמים זֶה לְ זֶה ,אֶ לָּא "חֲ דָ ִשׁים לַבְּ ָק ִרים"ָ .לכֵן נֶאֱ מַ ר
יתם אֶ ת
" א הֶ אֱ מַ נ ְֶתּם בִּ י לְהַ ְק ִדּישֵׁ נִי" – אֶ לָּא עֲ ִשׂ ֶ
הַ נֵּס הָ אַחֲ רוֹן דּוֹמֶ ה לְ ִראשׁוֹןָ .לכֶןְ .שׁבוּעָ ה " א
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי
ָתבִ יאוּ אֶ ת הַ ָקּהָ ל הַ זֶּה אֶ ל הָ ֶ
לָהֶ ם"".
) פסיקתא זוטרתא ,במדבר ,פרשת חוקת ,דף קכג עמוד א'(

ִממֶּ נּוּ?
 .4מָ ה ָק ָרה ְלעַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ עִ ְקבוֹת הַ ְתּלוּנָה עַ ל הַ מָּ ן
וְ עַ ל הַ ְתּנ ִָאים הַ ָקּ ִשׁים בַּ ִמּדְ בָּ ר?
ִ .5מי יוֹצֵ א ְל ִמ ְלחָ מָ ה ֶנגֶד י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ סוֹף הַ פָּ ָר ָשׁה?
וּמָ ה הָ יָה בְּ סוֹפ ֹו?

       
ְשׁ ָשׁה ְדּבָ ִרים אָמַ ר מֹשֶׁ ה לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא,
וְ אָמַ ר ל ֹו הָ ָקּבָּ "ה" :לִ מַּ ְד ַתּנִ י!"
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם הוּא כְּ שֶׁ אָמַ ר ל ֹו הָ ָקּבָּ "ה לְ מֹשֶׁ ה:
"עֲ שֵׂ ה ִמלְ חָ מָ ה עִ ם ִסיחוֹן )מָ ַל הָ אֱ מו ִֹרי ,כְּ דֵ י
אַרצ ֹו( .אֲ פִ לּוּ הוּא אֵ ינ ֹו ְמבַ קֵּ שׁ לַעֲ שׂוֹת
לַעֲ בֹר בְּ ְ
עִ ְמּ ִמלְ חָ מָ ה ,אַ ָתּה ִתּ ְתגָּר בּ ֹו ִמלְ חָ מָ ה".
אֲ בָ ל מֹשֶׁ ה א עָ ָשׂה כֵּן ,אֶ לָּא מָ ה כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה?
"וָ אֶ ְשׁלַח מַ לְ אָכִ ים אֶ ל ִסיחוֹן ִדּבְ ֵרי ָשׁלוֹם".
אָמַ ר ל ֹו הַ ָקּדוֹשׁ בְּ ֹר הוּא לְ מֹ שֶׁ ה" :חַ יֶּי  ,שֶׁ אֲ נִ י
וּמ ַקיֵּם ְדּבָ ֶרי ֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר" :כִּ י ִת ְק ַרב
ְמבַ טֵּ ל ְדּבָ ַרי ְ
את אֵ לֶיהָ לְ ָשׁלוֹם".
אֶ ל ִעיר לְ ִהלָּחֵ ם עָ לֶיהָ  ,וְ ָק ָר ָ
)על פי במדבר רבה ,פרשה י "ט סימן ל"ג(

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

"נֵר ה' נִ ְשׁמַ ת אָדָ ם" – הֶ עָ לוֹן יוֹצֵ א לְ עִ לּוּי נִ ְשׁמַ ת הַ ִתּינוֹק י ֹונ ָָתן פָּ לְ מֶ ר הי"ד

