
 טתמוז תשע"          בס"ד 

 נגיעות מפרשת השבוע חוקת

שונות , במיוחד בעת בניגוד לדתות יהדות ה. טהרהבטומאה וב ,במוות רבותפרשת השבוע עוסקת 
                       ." אבי אבות הטומאה "מת גורם ל  ,אלא להפךאיננה מקדשת מתים העתיקה , 

  ) טומאת אוהל ( עם מת תחת קורת גג אחת הששהאפילו אדם או פה חלקי גובאדם שנגע במת או 
                 ר פרה אדומה כפי שמבואר בפרשתנו .. טיהור מטומאת מת נערך ע"י טקס אפטומאת מתנטמא 
שהם הולכים ישראל מתלונן עם ,אהרון ו ריםמהאחים  - גדולי ישראלמות סופר גם על ה מבפרש

 .הםהשרפים שהרגו רבים מופת הנחשים מגב קשה דווקא ונפגע למות מצמה

כללי פרשת פרה אדומה קובעת  .מנציחה דווקא את החייםהפרשה למרות כל השיח על המוות 
אדם שבא במגע עם מת חייב להיטהר אם  .בחיים ולא במוותשהקדושה לטובת ה קפדניים טהר

אולם עם ישראל נפטרו והשאירו חלל עצום מרים ואהרון  .מקדשבכוונתו להגיע למשכן או לבית ה
הקיומי האיום  .' מגפת הנחשים נפתרת בזכות האמונה בה .מתאושש מתגבר והחיים ממשיכים

 מול עמי הסביבה נפתר בהצלחה ובכיבוש ארץ סיחון ומואב.עם ישראל בעימות צבאי של 

          היא היותנו בני תמותה מול נצחיותו של ה' . פרשת חוקתשל  שעניינההרב זקס מסביר 
זמנים  – ו ברגישות הלכותקבע. חז"ל ולא משנה גילולאדם קשה מאד להתאושש ממוות של קרוב 

קשה אדם הרמב"ם פסק "אל ית. לא עודדו התבססות באבלאך ות האבל ביהדות לתקופמוגדרים 
הרגשות של לא פוסלים את בן שכמו .עולםהשל דרכו מצער על המת הוא חלק  די "על מתו יותר מ

      .בבות "כים הלאחרי המעשים נמש"  ש לא ההלכה מכוונת אותנואליו עמשפיעים שהאדם 
וימשיך בדרכו של הנפטר אדם שיראה את האור של המשך החיים  אדם שישקע באבל לא יתאושש

  .ובדורנו ראינו את שורדי השואה שהקימו משפחות לתפארת כרו של המתז אתויקדש ינציח 

על מחסור במים משה הפעם בצדק  ,לונןתשוב מהעם  המפורסם . בפרשה מופיע אירוע מי המריבה
" נזיפה קשה  פים"חוט משה ואהרון . בצורה קשהנענש י שנדרש או מצופה ממנו ועל לא כפופ

           לארץ .  להיכנסליהם ובנוסף נאסר ע בתורה לדורי דורות אהאישי אל םהנרשמת לא בתיק
ֹּאֶמר ה' ֶאל" ֹּא-מֶֹּשה ְוֶאל-ַוי יש  -ַאֲהרֹּן, ַיַען ל י, ְלַהְקדִּ ל ֶהֱאַמְנֶתם בִּ ְשָרא  י יִּ י ְבנ  ינ  י ְלע  יאּו נִּ ֹּא ָתבִּ ן, ל ָלכ 

י ָלֶהם-ָאֶרץ, ֲאֶשרהָ -ַהָקָהל ַהֶזה, ֶאל-ֶאת ול של מהו חטאם הגדהפרשנים חלוקים  כידוע " .ָנַתתִּ
הטחת מילים קשות  -בשני אופנים איבוד השליטה של משה   -ועלו שהבין הסיבות  .משה ואהרון

ְמעּו"  -הוא שמר כל כך עליו  ישראלבעם  ים-שִּ       . ההכאה בסלע במקום לדבר אליוו"  ָנא ַהמֹּרִּ
במקום דיבור ) מבלי לשפוט את השוטר ירי  /כאה ה -סלומון טקה של השבוע  המצער מותואגב 

במקום מחאה פרטי האירוע ( ומצד שני מחאה אלימה וקשה שפוגעת קשה בתדמית ללא ידיעת 
 –משה כבר היה באירועים קשים בהם לא איבד שליטה  תה מעוררת רעש וההזדהות .שקטה שהי

הפעם לא היה מרוכז ופעל אולי  .להכות את הסלעבפירוש , מסה ומריבה שם ה' הורה למשה מרה 
דובר בהשפעה ישירה ממות מרים משלומד הרב זקס  - מקלותיש נסיבות כבמקרה הקודם ? 

ַוָתָמת ָשם זת על זה בסמיכות הפסוקים "משכן התורה מר של משה אחותו האהובה והנערצת
ר ָשם ָקב  ְרָים, ַותִּ ֹּא מִּ ָקֲהלּו, ַעל-ְול ָדה; ַויִּ ם, ָלע  ם .ַאֲהרֹּן-מֶֹּשה ְוַעל-ָהָיה ַמיִּ מות . " מֶֹּשה-ַוָיֶרב ָהָעם, עִּ

מגורל ותו הגדולה שהצילה אותו זו אח .איזון הרגשי שלובמשה ובקשה  תירגשפגיעה  פגעמרים 
 עוגןללו יתה קישרה בן אמם לבת פרעה וההיא זו ש רשל מוות עוד בהיותו תינוק בתיבה על היאו

באבל כבד  ההושאנושי ים ( )ואחרשיעקב  כפי אירוע השפיע על רגשותיומשה אנושי וה .ותמיכה
אבלו  מחמתף חי ? אלא סכיצד יעקב שהיה נביא לא ידע שיוהרמב"ם שואל  .יוסףהאהוב על בנו 

 מול הסלעניצב משה . כששורה על אבליםשכן היא איננה השכינה נו הסתלקה ממיעקב  הכבד של
ָאָדם ְיסֹודֹו "  האדם נאמר על כפי ש עה מעטול ושליטתו העצמית נפגכהיה איש אבל ואח שהוא 

ָעָפר, ְוסופו ֶלָעָפר יא ַלְחמֹו מ  ְשָבר ְבַנְפשו ָיבִּ ל ָמשּול ְכֶחֶרס ַהנִּ יץ נוב  ש ּוְכצִּ יר ָיב  ר ּוְכָעָנן כְ  ְכָחצִּ ל עֹוב  צ 
חַ  ָכָלה  " .ְוַכֲחלֹום ָיעּוף ּוְכרּוַח נוָשֶבת ּוְכָאָבק ּפור 

יש ירדן שהוא לא יזכה לחצות , ארץ מובטחת  מאתנושלכל אחד גם יתכן שהפרשה מלמדת אותנו 
זו דרכו של עולם אנחנו בשר  .אינם חיים לנצחשלא זכו ושגדולי ישראל  כוללשהוא לא יכנס אליה 

והבינו שממשיכים לחיות בתוכנו ולאחר מותנו נחיה בלב אודם אנו מזדקנים מאבדים אהובים 
לה מתג. האדם נדרש לאמונה ששלימו אחריםאבל החיים נמשכים ואת מה שהתחלנו לעיתים י

 . ושמחה חייםובע"ה שלא נעמוד במבחן ונקיים תורה מתוך  בתקופות הקשות שלו

 .וחודש טוב שבת שלום

 שלר איתן

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם


