
 "א פתמוז תש                                             בס"ד  

 נגיעות מפרשת השבוע חוקת 

  אחי אהרון, פטירת  טהרהדיני  ,ת מתטומא, ומהאר בפרה אד בין הש עוסקת פרשת השבוע 
  תניצחונו ,מלחמה בכנעני, של משה "מעידהה " ,)שוב(תלונות עם ישראל ,  מרים ואהרן-  שים הקדו

 . האמורי ועוג מלך הבשן מגפת הנחשים ועודסיחון מלך על ישראל 

ן,  -ַעל  " הדורות בקרב הפרשנים לאורך  גורם לסקרנות רבהפסוק מסתורי אשר פיע  בפרשה מו  כֵּ
ֲחֹמת ֶפר, ִמלְּ סֵּ ֶאת-ֶאת ה'   יֵָּאַמר, בְּ סּוָפה, וְּ ב בְּ נֹון-ָוהֵּ ָחִלים ַארְּ ן  -ַעל ..נאמר "הפרשה  בהמשך  ו  ..."ַהנְּ כֵּ

ן, ִעיר ִסי ִתכֹונֵּ בֹון; ִתָבֶנה וְּ ִלים, ֹבאּו ֶחשְּ רּו ַהֹמשְּ מה פירוש הציטוט   ?  מהו ספר מלחמות ה' .חֹוןיֹאמְּ
ִליםמי הם  ?שםשמגיע מ                                                                                                                                       ?שחשוב לצטט אותם  ַהֹמשְּ

במקומות נוספים בתנ"ך אנו נתקלים בסגנון דומה כגון: "ַוִיֹדם ַהֶשֶמש הרב יוסף כרמל אומר ש
ֶפר ַהָיָשר" )יהושע תּוָבה ַעל סֵּ ָביו ֲהלֹא ִהיא כְּ ַח ָעָמד ַעד ִיֹקם ּגֹוי ֹאיְּ ָירֵּ י  י' יג( , "וַ   וְּ נֵּ ד בְּ ַלמֵּ יֹאֶמר לְּ

ֶפר  ַעל סֵּ שּו מֵּ ֶפר ַהָיָשר" )שמואל ב א' יג( , "ִדרְּ תּוָבה ַעל סֵּ ה כְּ הּוָדה ָקֶשת ִהנֵּ ָנה  ה' יְּ הֵּ ָראּו ַאַחת מֵּ ּוקְּ
ָדָרה…" )ישעיהו ל"ד טז(. הפרשנים                                 . המסתוריןנחלקו בהסבר כרגיל לֹא ֶנעְּ

התורה עצמה או שאחרים  כל הציטוטים הינם מן  שאין ספרים אחרים ורש"י באופן עקבי מסביר 
על חניה זו ונסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות ה',   -" על כן יצטטו אותם מן התורה. 

           .בלעם ובעור"  -"יאמרו המשלים    .כשמספרים נסים שנעשו לאבותינו יספרו את והב וגו'"
ת שהיא ספר  שיאר היא כתובה על ספר ב  "הלא כך מסביר רש"י גם את הביטוי "ספר הישר" 

לפי זה   דבר זה נכתב בתורה"  -ישרים אברהם יצחק ויעקב" )יהושע י' יג( או "הלא היא כתובה 
זו היא גם דעתו של בעל   ה" שהרי כל התורה נקראה שירה.שיריתכן ו"הישר" הוא מלשון " 

זה ספר ואלה שמות   " יונתן בן עוזיאלעל פי תרגום בפירושו ליהושע ושמואל שם(. "מצודת דוד" )
   ." שבו כתוב המלחמה שעשה הקדוש ברוך הוא עם המצרים והמלחמה שעל הים 

"ספר   -הרמב"ן מסביר   א, ורלב"ג מסבירים בכיוון שונה לחלוטין.רמב"ן, אבן עזר  את לעומת ז
"ו"שירת המושלים": "ודרך הפשט בספר מלחמות ה', שהיו בדורות ההם אנשים   מלחמות ד' 

 חכמים כותבים ספר המלחמות הגדולות, כי כן בכל הדורות, ובעלי הספרים היו נקראים מושלים,
הנפלאים בעיניהם מיחסים המלחמות ההם לה' כי   ת והניצחונושנושאים בהם משלים ומליצות, 

והנה גבורת סיחון במואב הייתה נפלאה בעיניהם וכתבוה בספר ואמרו בה  לו המה באמת… 
 ".                                                    מליצות "את והב בסופה וגו' ונשאו בה משל "יבואו חשבון

"ספר מלחמות ד' " ו"שירת  . אלה היו אנשים הרגילים למשול משליםש אומר אבן עזרא אברהם 
המושלים": "ספר היה בפני עצמו, ושם כתוב מלחמות ד' בעבור יראיו. ויתכן שהיה מימות  

, ואינם נמצאים אצלנו, כדברי נתן ועדו ודברי הימים למלכי  אברהם, כי ספרים רבים אבדו
                                     .ישראל, ושירות שלמה ומשליו… המושלים הבודאים משלים מלבם" 

"ספר הישר": "והנה ספר הישר אחשוב שהיה נקרא כך ואבד עם הגלות וכבר רבו  -הרלב"ג מפרש 
                                                                                             בו הפירושים לרבותינו ז"ל" )יהושע י' יג(. 

לא יתכן שיש בתנ"ך ציטוט מתוך ספרי חול, כנראה שלדעתו  לשיטת רש"י   חז"ל ?חולקים  במה
אין כאן רק בעיה אמונית אלא גם עניין עקרוני. לדעתו התנ"ך מפרש את עצמו ולכן כל דמות  
שמופיעה במקום אחד בצורה אנונימית מפורשת במקום אחר בתנ"ך וכל ציטוט הוא דווקא  

אין כאן כלל וכלל בעיה אמונית, שהרי ברגע שהקב"ה  רמב"ן כשיטת התנ"ך עצמו. לעומתם ה
ציוה על משה רבנו לצטט ממקור חיצוני אותו חלק נתקדש בקדושת התורה וכנ"ל במקרה של  

נביא העושה זאת. לכן, לשיטתם אין כל בעיה באזכור אותם מקורות חיצוניים ואין כל חשש שהם  
 צאה מכך שחלק קטן מהם הפך להיות חלק מ"כתבי הקודש". יתקדשו כתו

ֲחֹמת ה'"  " –אומר  רבי מאיר שפירא מלובלין ֶפר ִמלְּ סֵּ ן יֵָּאַמר בְּ ין ֹכָחם ֶאָלא   –ַעל־כֵּ ֻאמֹות ָהעֹוָלם אֵּ
ן יֵּאָ  תֹוָרתֹו. "ַעל־כֵּ ין ֹכחֹו ֶאָלא בְּ ל, אֵּ ָראֵּ ָחָמה. ַאְך ַעם ִישְּ ִמלְּ ִאים לְּ ם יֹוצְּ ֹכַח ֶזה הֵּ רֹוַע, ּובְּ ֶפר ִבזְּ סֵּ   –ַמר בְּ

ֲחמֹות   ִמלְּ ָביו בְּ ל ֶאת אֹויְּ ָראֵּ ח ַעם ִישְּ ַנצֵּ דֹוָשה, מְּ כּות ַהתֹוָרה ַהקְּ ֶפר, ִבזְּ ָצעּות ַהסֵּ ֶאמְּ ֲחֹמת ה'"! בְּ  ה'.  ִמלְּ

 

 . שבת שלום

 י נשמת אבי מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.לעילו
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