
  תמוז תשע"ח                    בס"ד 

  נגיעות מפרשת השבוע חוקת

כדורגל ובתפילה מעומק הלב שכדור ...ב עד מעל ראשו דוטרוק וסע של העולםרובו בשבוע שבו 
שדמות אהובה יגיע לשער היריב ולא לשער הקבוצה האהודה , ששר בישראל נחשד בריגול , 

עוברים על גיבורי מתיישבי הימים קשים בולהבדיל  ,תרסקת לסמים ולמעשים לא ראוייםמ
 קריהוא בע םביניההגדול שהקשר  רציניים רבים םענייניעוסקת ב ֻחַּקתפרשת השבוע  ,הדרום

 יש. כמובן שטובות תשובותאך אין רבות אלות שמעלים  הנושאים. בהם רב הנסתר על הנגלהש
הודה פי שוכ חד משמעיותחזקות או שאין תשובות חזק את הטענה מה שמ, תירוצים רבים 

ָּכל ֹזה ִנִּסיִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא "  אדומה פרה על נושא שלמה המלך החכם  ובהגינות
  חקרתי למדתי ולא פתרתי. "  ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני

טקס מיוחד והליך משונה מגיעה לעולם לטובת פרה נדירה  - פותחת במצוות פרה אדומההפרשה 
  .את הכהן העוסק בקדושתה טמאאת הטמאים למת ומ מטהרואפרה נשרפת  , נשחטתהיא שבו 

הטקס ?  מהותמה ? אדומה ? נדירה ?  ה ? מה הסיבה לבחירה דווקא בפרהמצווהמה טעמה של 
  ?נדירה  פרהאותה אפר על ידי ם שנטמא בטומאת מת אדמה הרעיון של טהרת 

 ? מדוע  במכת נחשיםדווקא ישראל  מדוע נענשו בניאירוע תמוה נוסף , בהמשך הפרשה 
כיצד הקב"ה יוצר מצב שבו  ? נחושתנחש בצורת  קמע"" אדווקהיא ה"תרופה" למכת הנחשים 

מה פשעם הגדול של משה ואהרון , אירוע אחרמכאן ל ?לפסל  ,אדם ניצל בזכות הרמת מבט לקמע
נוזף בצורה כלפי משה ואהרון כאשר ה'  הקב"האירוע יוצא דופן בתגובת מדובר ב ?שנרמז בפרשה 

- ֹמֶׁשה ְוֶאל-ֶאלה'  ַוּיֹאֶמר"  האהובים והנאמנים  גדולי הדורותשני ענקי וב  ביותרחריגה וקשה 
ָהָאֶרץ, -ַהָּקָהל ַהֶּזה, ֶאל-ָלֵכן, לֹא ָתִביאּו ֶאת ִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי, ְלַהְקִּדיׁשֵ -ַאֲהֹרן, ַיַען לֹא

למרות  הפרשה בסוףו ואהרוןמרים  - גדולי ישראלקוראים על מותם של  אנו  " .ָנַתִּתי ָלֶהם-ֲאֶׁשר
אופטימית מסתיימת בצורה הפרשה  ,זכות מיטת הצדיקיםבואולי כפיות הטובה של עם ישראל 

  בצד הירדני. ראשית כיבוש הארץומשמחת כאשר עם ישראל זוכה לניצחונות צבאיים מרשימים ב

חז"ל נתנו הסבר לקשר  .הפרשה בוחרת לציין את מותם של מרים ואהרון ומדגישה את חסרונם
 .מיתתן של צדיקים מכפרת "אף  –כפרת ה פרה אדומה מומה לפטירת מרים " מבין נושא פרה אד

אבל לאומי  יש .ציבוראבדן להיא  בחייהם המובילים את הציבור בנאמנות וביושר צדיקיםפטירת 
ִׁשים יֹום, ֹּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִּכי ָגַוע, ַאֲהֹרן; ַוִּיְבּכּו ֶאת-ָּכלַוִּיְראּו, קשה "  חז"ל "  ַאֲהֹרן ְׁש

 של וסבלנותו יכולותיוהערכתם למידותיו על אהרון לעם הלומדים מייתור המילה "כל" על אהבת 
אולם זאת  פטירת משהמהאבל על היה גדול על אהרון האבל ש ו"מודדים " מפרשיםיש ה. אהרון
יצאה פנימיותו ו.מידה שהיתה ב אהרוןהגדולה שהוטבעה באופיו של מידת השלום למד על בכדי ל

ת הוא וומההמפרשים שיש  השלום אינו טאבו של "שמאלנים ".... פרצה החוצה לכלל עם ישראלו
למות  משה ואהרון הקב"ה העלה את .לעולם אחר טוב יותר  מהעולם הזה חרור לצדיק שעוברש

למרות צדיקים הההליך מראה ש .די כהונה בדרך אל מותו, אהרון נדרש ללבוש בגבראש ההר 
"עסקים כרגיל " אהרון אצל  .למות יםלעולמות אלא  יורדיםככל אדם אינם  שעברו משבריםה

ביום הכיפורים לכפר על עם  תולעבודבדומה  .כמידי יוםדרך אל מותו כל ה ההוא לבוש בגדי עבוד
כקורבן בעצמו עולה  ,אישיים לצד זבחים , רבים ן גדול שהקריב קורבנותהכהאהרון  .ישראל

   .מותורגע לשירת בנאמנות עד אותו אותו אהב ושאל לכפר על עם ישר

אמונה   –כל התירוצים מובילים לנושא אחד אך אין תשובות חד משמעיות לשאלות הקשות 
 ,במצוקותיו כולל אדם שלחייו לאורך כל שלימה  אמונה .מוחלטת ללא כל סייג בבורא עולם

 . ביותר האהוביםקרובים בעת מותם של ה - חייםבשביותר קשים בזמנים הובמיוחד בנפילותיו 
אדם  היא מלפניך אין לך רשות להרהר אחריה "גזרה  –" קה ו"ח -את המילה חקת  רש"י מבאר

לכל אדם יש ספקות  ים שאינו צריך לחקור ולהבין אותם.ויש מקרוות מאמין חייב לקיים מצ
לכולם  .יש להרים ראש לבקש את ה' בעת משברים. הרהורים זרים וטעויות קשות לאורך הדרך

בע"ה נזכה ואז  להמשיךאולם הגדולה היא להתאושש לתקן ים גם גדולי הדור נכשליש משברים 
   .ניצחונותלישועות ו

 שבת שלום.
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