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חק לישראל – פרשת חוקת ליל שישי
תורה -

במדבר פרק כ'

נו אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם הָ ָרע הַ זֶּה לֹא ְמקוֹ ם
נו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְלהָ ִביא אֹ ָת ּ
)ה( וְ לָ ָמה הֶ עֱ ִליתֻ ּ
נו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְל ָה ִביא
ותאֵ נָה וְ גֶ פֶ ן וְ ִר ּמוֹ ן ּ ַ
ז ֶַרע ּ ְ
ומיִ ם אַ יִ ן ִל ְׁש ּתוֹ ת) :ה( וְ לָ ָמה הֶ עֱ ִליתֻ ּ
ומיִ ם אַ יִ ן ִל ְׁש ּתוֹ ת) :ה( ו ְּל ָמא
ותאֵ נָה וְ גֶפֶ ן וְ ִר ּמוֹ ן ּ ַ
נו אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם הָ ָרע הַ זֶּה לֹא ְמקוֹ ם ז ֶַרע ּ ְ
אֹ ָת ּ
ישא הָ ֵדין לָ א אָ ַתר ְּכ ׁ ַשר ְלבֵ ית זְ ַרע וְ אַ ף לָ א ֵתינִ ין )נ"אְּ ,תאֵ ינִ ין(
אַ ּ ֶס ְק ּת ּונָא ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְלאַ יְ ָתאָ ה י ָָתנָא ְלאַ ְת ָרא ִב ׁ ָ
וְ גו ְּפנִ ין וְ ִר ּמוֹ נִ ין ו ַּמ ּיָא לֵ ית ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי:

לו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יּ ֵָרא
)ו( וַ ָיּבֹא ׁ ֶ
משה וְ אַ הֲ רֹן ִמ ּ ְפנֵי הַ ּקָ הָ ל אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ יִ ּ ּ ְפ ּ
משה וְ אַ הֲ רֹן ִמ ּ ְפנֵי הַ ּקָ הָ ל אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד
ֶׁ
ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה אֲ לֵ יהֶ ם) :ו( וַ ָיּבֹא
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ִמן קֳ ָדם ְקהָ לָ א ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן
לו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יּ ֵָרא ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה אֲלֵ יהֶ ם) :ו( וְ ַעל מ ׁ ֶ
וַ יִ ּ ּ ְפ ּ
זִ ְמנָא וּנְ פָ ל ּו ַעל אַ ּ ֵפיהוֹ ן וְ ִא ְתגְּ לֵ י יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ְלהוֹ ן:

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :ז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)ז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)ז( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

)ח( קַ ח אֶ ת הַ ּ ַמ ּטֶ ה וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ ֵע ָדה אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך וְ ִד ַּב ְר ּ ֶתם אֶ ל הַ ּ ֶסלַ ע
ית אֶ ת הָ ֵע ָדה וְ אֶ ת
את לָ הֶ ם ַמיִ ם ִמן הַ ּ ֶסלַ ע וְ ִה ְׁש ִק ָ
ימיו וְ הוֹ צֵ ָ
ְל ֵעינֵיהֶ ם וְ נ ַָתן ֵמ ָ
ָ
ירם) :ח( קַ ח אֶ ת הַ ּ ַמ ּטֶ ה וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ ֵע ָדה אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ רֹן אָ ִחיך וְ ִד ַּב ְר ּתֶ ם אֶ ל הַ ּסֶ לַ ע
ְּב ִע ָ
ירם) :ח( סַ ב
ית אֶ ת הָ ֵע ָדה וְ אֶ ת ְ ּב ִע ָ
את לָ הֶ ם ַמיִ ם ִמן הַ ּסֶ לַ ע וְ ִה ְׁש ִק ָ
ימיו וְ הוֹ צֵ ָ
ְלעֵ ינֵיהֶ ם וְ נ ַָתן ֵמ ָ
ְ
יָת חו ְּט ָרא וְ אַ ְכנ ֵׁש יָת ְּכנִ ְׁש ּ ָתא אַ ְּת וְ אַ הֲ רֹן אָ חוּך ו ְּת ַמ ְ ּללוּן ִעם ּ ֵכיפָ א ְל ֵעינֵיהוֹ ן וְ יִ ּ ֵתן מוֹ ִהי וְ ַת ּ ֵפק ְלהוֹ ן ַמ ּיָא ִמן
ּ ֵכיפָ א וְ ַת ְׁשקֵ י יָת ְּכנִ ְׁש ּ ָתא וְ יָת ְּב ִע ְירהוֹ ן:

משה אֶ ת הַ ּ ַמ ּטֶ ה
ֶׁ
הו) :ט( וַ יִ ּקַּ ח
משה אֶ ת הַ ּ ַמ ּטֶ ה ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּכ ׁ ֶ
ֶׁ
)ט( וַ יִ ּ ּקַ ח
אֲשר צִ וָ ּ ּ
ּ
יה:
ֹשה יָת חו ְּט ָרא ִמן קֳ ָדם יְ ָי ְּכ ָמא ִדי ּ ַפ ְק ֵד ּ
הו) :ט( וּנְ ִסיב מ ׁ ֶ
ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ּ

עו נָא
משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ּקָ הָ ל אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ּ ָסלַ ע וַ יּ ֶ
ֶׁ
לו
ֹאמר לָ הֶ ם ִׁש ְמ ּ
)י( וַ יּ ְַק ִה ּ
לו מ ׁ ֶשה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ּקָ הָ ל אֶ ל ּ ְפנֵי
הַ ּמ ִֹרים ִ
הֲמן הַ ּ ֶסלַ ע הַ ז ֶּה נוֹ צִ יא לָ כֶ ם ָמיִ ם) :י( וַ יּ ְַק ִה ּ
ֹשה
יש ּו מ ׁ ֶ
עו נָא הַ ּמ ִֹרים הֲ ִמן הַ ּסֶ לַ ע הַ זֶּה נוֹ צִ יא לָ כֶ ם ָמיִ ם) :י( וְ אַ ְכנִ ׁ
הַ ּסָ לַ ע וַ ּי ֶ
ֹאמר לָ הֶ ם ִׁש ְמ ּ
קֳדם ּ ֵכיפָ א וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן ְׁש ָמע ּו ְכ ַען סַ ְרבָ ַנ ּיָא הֲ ִמן ּ ֵכיפָ א הָ ֵדין נ ּ ֵַפק ְלכוֹ ן ַמ ּיָא:
וְ אַ הֲ רֹן יָת ְקהָ לָ א לָ ָ

או ַמיִ ם ַר ִּבים וַ ּ ֵת ְׁש ְּת
)יא( וַ יּ ֶָרם ׁ ֶ
הו ּ ַפעֲ ָמיִ ם וַ יֵּצְ ּ
משה אֶ ת יָדוֹ וַ יּ ְַך אֶ ת הַ ּ ֶסלַ ע ְּב ַמ ּטֵ ּ
ְ
וב ִע ָ
הָ ֵע ָדה ּ ְ
או ַמיִ ם ַר ִּבים
ירם) :יא( וַ יָ ּ ֶרם ׁ ֶ
הו ּפַ עֲ ָמיִ ם וַ יּ ְֵצ ּ
משה אֶ ת יָדוֹ וַ ַיּך אֶ ת הַ ּסֶ לַ ע ְ ּב ַמ ּטֵ ּ

יה ּ ַת ְר ּ ֵתין )נ"אְּ ,ת ֵרין( זִ ְמנִ ין וּנְ פָ ק ּו
יה ו ְּמחָ א יָת ּ ֵכיפָ א ְּבחו ְּט ֵר ּ
ֹשה יָת יְ ֵד ּ
אֲרם מ ׁ ֶ
ירם) :יא( וַ ֵ
וב ִע ָ
וַ ּ ֵת ְׁש ְּת הָ ֵע ָדה ּ ְ
ַמ ּיָא סַ גִּ יאֵ י ו ְּׁש ִתיאַ ת ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ו ְּב ִע ְירהוֹ ן:

ישנִי ְל ֵעינֵי
נְתם ִּבי ְלהַ ְק ִ ּד ׁ ֵ
אֱמ ּ ֶ
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן י ַַען לֹא הֶ ַ
)יב( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
תי לָ הֶ ם) :יב(
יאו אֶ ת הַ ּקָ הָ ל הַ זֶּה אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נ ַָת ִּ
ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לָ כֵ ן לֹא ָת ִב ּ
ישנִ י ְל ֵעינֵי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לָ כֵ ן
יַען לֹא הֶ א ֱַמנְ ּ ֶתם ִ ּבי ְלהַ ְק ִ ּד ׁ ֵ
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן ַ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
ֹשה ו ְּלאַ הֲ רֹן חֲלַ ף ִ ּדי לָ א
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ָת ִּתי לָ הֶ ם) :יב( וַ ַ
יאו אֶ ת הַ ּקָ הָ ל הַ זֶּה אֶ ל ָהאָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נ ַ
לֹא ָת ִב ּ
ימ ִרי ְלקַ ָ ּד ׁשו ִּתי ְל ֵעינֵי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבכֵ ן לָ א ַתעֲ לוּן יָת ְקהָ לָ א הָ ֵדין ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי יְ הָ ִבית ְלהוֹ ן:
הֵ ַמנְ ּתוּן ְּב ֵמ ְ

בו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת יְ הֹוָ ה וַ יִ ּ ּקָ ֵד ׁש ָּבם) :יג( הֵ ּ ָמה ֵמי
)יג( הֵ ּ ָמה ֵמי ְמ ִריבָ ה ׁ ֶ
אֲשר ָר ּ
ּ
ּ
ּ
קֳדם יְ ָי
בו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת יְ הֹוָ ה וַ יִ קָ ֵד ׁש ָּבם) :יג( ִאנוּן ֵמי ַמ ּצו ָּתא ִ ּדי נְ צוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָ
ְמ ִריבָ ה א ׁ ֶ
ֲשר ָר ּ
וְ ִא ְתקַ ַּד ׁש ְּבהוֹ ן:

משה ַמ ְלאָ ִכים ִמ ּקָ ֵד ׁש אֶ ל ֶמלֶ ְך אֱ דוֹ ם כּ ֹה אָ ַמר אָ ִח ָ
יך יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ָתה
)יד( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ׁ ֶ
משה ַמ ְלאָ ִכים ִמ ּקָ ֵד ׁש אֶ ל ֶמלֶ ךְ
ֶׁ
נו) :יד( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח
י ַָד ְע ּ ָת אֵ ת ָּכל הַ ְּתלָ אָ ה א ׁ ֶ
ֲשר ְמצָ אָ ְת ּ
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חק לישראל – פרשת חוקת ליל שישי
אֱדוֹ ם כּ ֹה אָ ַמר אָ ִח ָ
ֹשה
נו) :יד( ו ְּׁשלַ ח מ ׁ ֶ
יך יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ָתה יָ ַד ְע ּ ָת אֵ ת ָּכל הַ ְּתלָ אָ ה אֲ ׁ ֶשר ְמצָ אָ ְת ּ
ְ
ִאזְ ּגַ ִ ּדין ֵמ ְרקָ ם ְלוָ ת ַמ ְל ָּכא ֶדאֱדוֹ ם ִּכ ְדנַן אֲ ַמר אָ חוּך יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ְּת יְ ַד ַע ְּת יָת ָּכל ָע ְק ָתא ִ ּדי אַ ְׁש ַּכ ְח ּ ָתנָא:

נו ִמצְ ַריִ ם
דו ֲאב ֵ
עו לָ ּ
ינו ִמצְ ַריְ ָמה וַ ּ ֵנ ׁ ֶשב ְּב ִמצְ ַריִ ם י ִָמים ַר ִּבים וַ יּ ֵָר ּ
ֹת ּ
)טו( וַ יּ ְֵר ּ
נו ִמ ְצ ַריִ ם
ינו ִמצְ ַריְ ָמה וַ ּנ ׁ ֶ
עו לָ ּ
ֵשב ְ ּב ִמצְ ַריִ ם י ִָמים ַר ִּבים וַ יּ ֵָר ּ
דו אֲ ֹב ֵת ּ
ינו) :טו( וַ יּ ְֵר ּ
וְ לַ אֲ ֹב ֵת ּ
ינו:
וְ לַ אֲ ֹב ֵת ּ

יש ּו לָ נָא ִמצְ ָראֵ י וְ לַ אֲבָ הָ ָתנָא:
יאין וְ אַ ְב ִא ׁ
ית ְבנָא ְב ִמצְ ַריִ ם יוֹ ִמין סַ גִּ ִ
)טו( וּנְ חָ ת ּו אֲ בָ הָ ָתנָא ְל ִמצְ ַריִ ם וִ ֵ

נו
נו ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וְ ִה ּנֵה אֲ נ ְַח ּ
נו וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ְך וַ יֹּצִ אֵ ּ
)טז( וַ נִּ צְ ַעק אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יִ ּ ְׁש ַמע קֹלֵ ּ
נו
נו וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ְך וַ יֹּצִ אֵ ּ
בולֶ ָך) :טז( וַ נִּ צְ ַעק אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יִ ּ ְׁש ַמע ֹקלֵ ּ
ְבקָ ֵד ׁש ִעיר ְקצֵ ה גְ ּ
קֳדם יְ ָי וְ קַ ִּביל צְ לוֹ ָתנָא ו ְּׁשלַ ח ַמ ְלאָ כָ א
בולֶ ָך) :טז( וְ צַ ֵּלינָא ָ
נו ְבקָ ֵד ׁש ִעיר ְקצֵ ה גְ ּ
ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וְ ִה ּנֵה אֲ נ ְַח ּ
וְ אַ ּ ְפקָ נָא ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וְ הָ א אֲ נ ְַחנָא ִב ְרקַ ם קַ ְר ּ ָתא ְ ּד ִב ְס ַטר ְּתחו ָּמ ְך:

ובכֶ ֶרם וְ לֹא נִ ְׁש ּ ֶתה ֵמי ְבאֵ ר ֶ ּד ֶר ְך
ש ֶדה ּ ְ
)יז( נ ְַע ְּב ָרה ּנָא ְבאַ ְרצֶ ָך לֹא נַעֲ ֹבר ְּב ָ ׂ
הַ ּ ֶמלֶ ְך נֵלֵ ְך לֹא נִ ּטֶ ה י ִָמין ּושְׂ מֹאול ַעד ֲא ׁ ֶשר נַעֲ ֹ
בר גְּ בֻ לֶ ָך) :יז( נ ְַע ְ ּב ָרה ּנָא ְבאַ ְרצֶ ָך

ובכֶ ֶרם וְ לֹא נִ ְׁש ּ ֶתה מֵ י ְבאֵ ר ֶ ּד ֶר ְך הַ ּ ֶמלֶ ְך נֵלֵ ְך לֹא נִ ּטֶ ה י ִָמין ּושְׂ מֹאול ַעד
לֹא נַעֲ בֹר ְ ּב ָ ׂש ֶדה ּ ְ
ְ
ב ר גְּ בֻ לֶ ָך) :יז( נְ ִע ַּבר ְּכ ַען ְּבאַ ְר ָעך לָ א נְ ִע ַּבר ַּבחֲקַ ל ו ִּב ְכ ַרם וְ לָ א נִ ְׁש ּ ֵתי ֵמי גוֹ ב ְּבאֹ ַרח ַמ ְל ָּכא ֵנזֵל לָ א
ֲשר נַעֲ ֹ
א ֶׁ
נִ ְסטֵ י ְלי ּ ִַמינָא וְ ִלשְׂ ָמאלָ א ַעד ִ ּדנְ ִע ַּבר ְּתחו ָּמ ְך:

את ָך) :יח( וַ ּיֹאמֶ ר אֵ לָ יו
ֹאמר אֵ לָ יו אֱדוֹ ם לֹא ַתעֲ בֹר ִּבי ּ ֶפן ַּבחֶ ֶרב אֵ צֵ א ִל ְק ָר ֶ
)יח( וַ ּי ֶ
ָ
יל ָמא
יה אֱדוֹ ָמאָ ה לָ א ְת ִע ַּבר ִּב ְתחו ִּמי ִ ּד ְ
אֲמר לֵ ּ
אתך) :יח( וַ ַ
אֱדוֹ ם לֹא ַתעֲ בֹר ִ ּבי ּפֶ ן ַּבחֶ ֶרב אֵ צֵ א ִל ְק ָר ֶ
קֳדמו ָּת ְך:
ִּב ְדקָ ְט ִלין ְּבחַ ְר ָּבא אֶ ּפוֹ ק לָ ָ

ימ ָ
ומ ְקנַי
יך נִ ְׁש ּ ֶתה אֲ נִ י ּ ִ
רו אֵ לָ יו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ְמ ִס ָּלה נַעֲ לֶ ה וְ ִאם ֵמ ֶ
)יט( וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
רו אֵ לָ יו ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ְמ ִסלָּ ה
ֹאמ ּ
ב ָרה) :יט( וַ יּ ְ
וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְכ ָרם ַרק אֵ ין ָ ּדבָ ר ְּב ַרגְ לַ י אֶ עֱ ֹ

נַעֲ לֶ ה וְ ִאם ֵמימֶ ָ
אֲמר ּו
ב ָרה) :יט( וַ ָ
ומ ְקנַי וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְכ ָרם ַרק אֵ ין ָ ּדבָ ר ְ ּב ַרגְ לַ י אֶ עֱ ֹ
יך נִ ְׁש ּ ֶתה אֲנִ י ּ ִ
יש
ירי וְ אֶ ּ ֵתן ְ ּד ֵמיהוֹ ן ְלחוֹ ד לֵ ית ּ ִפ ְת ּגַ ם ְ ּד ִב ׁ
ימ ְך נִ ְׁש ּ ֵתי אֲ נָא ו ְּב ִע ַ
ישא נִ ּ ַסק וְ ִאם ֵמ ָ
יה ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבאֹ ַרח ְּכ ִב ׁ ָ
לֵ ּ
ְּב ַרגְ לַ י אֲ ִע ַּבר:

וביָד ֲ
ֹאמר לֹא ַתעֲ ֹבר וַ ּיֵצֵ א אֱדוֹ ם ִל ְק ָראתוֹ ְּב ַעם ָּכבֵ ד ּ ְ
)כ( וַ יּ ֶ
חזָקָ ה) :כ( וַ יֹּאמֶ ר לֹא
יה
קֳדמו ֵּת ּ
אֲמר לָ א ְת ִע ָּבר וּנְ פַ ק אֱדוֹ ָמאָ ה לָ ָ
וביָ ד חֲזָ קָ ה) :כ( וַ ַ
ַתעֲ בֹר וַ ּיֵצֵ א אֱ דוֹ ם ִל ְק ָראתוֹ ְּב ַעם ָּכבֵ ד ּ ְ
ידא ַת ִ ּקיפָ א:
ְּבחֵ יל ַרב ו ִּב ָ

מ ָעלָ יו) :כא( וַ יְ ָמאֵ ן
)כא( וַ יְ ָמאֵ ן אֱדוֹ ם נְ תֹ ן אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ ֹבר ִּבגְ בֻ לוֹ וַ יֵּט יִ שְׂ ָראֵ ל ֵ
אֱדוֹ ם נְ תֹ ן אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בֹר ִ ּבגְ בֻ לוֹ וַ יֵּט יִ שְׂ ָראֵ ל מֵ ָעלָ יו) :כא( וְ סָ ֵריב אֱדוֹ ָמאָ ה ְל ִמ ְׁשבַ ק יָת יִ שְׂ ָראֵ ל
יה:
יה ו ְּס ָטא יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְ ּלוָ ֵת ּ
ְל ֶמעֱ ַּבר ִּב ְתחוּמֵ ּ

או
עו ִמ ּקָ ֵד ׁש וַ יָ ּ ֹב ּ
ֹאו בְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ָכל הָ עֵ ָדה הֹר הָ הָ ר) :כב( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ִמ ּקָ ֵד ׁש וַ ָיּב ּ
)כב( וַ יִ ּ ְס ּ
ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל הָ עֵ ָדה הֹר הָ הָ ר) :כב( וּנְ ָטל ּו ֵמ ְרקָ ם וַ אֲתוֹ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְלהֹר טו ָּרא:
)כג(

בול אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם לֵ אמֹר:
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
משה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן ְּבהֹר הָ הָ ר ַעל גְּ ּ

בול אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם לֵ אמֹר:
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כג( וַ יּ ֶ
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן ְּבהֹר הָ הָ ר ַעל גְּ ּ

אֲמר יְ ָי
)כג( וַ ַ

ימר:
ֹשה ו ְּלאַ הֲ רֹן ְּבהֹר טו ָּרא ַעל ְּתחוּם אַ ְר ָעא ֶדאֱדוֹ ם ְל ֵמ ָ
ְלמ ׁ ֶ

אֲשר נ ַָת ִּתי ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל
)כד( יֵאָ סֵ ף אַ ֲהרֹן אֶ ל ַע ּ ָמיו ִּכי לֹא ָיבֹא אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
יתם אֶ ת ּ ִפי ְל ֵמי ְמ ִריבָ ה) :כד( יֵאָ סֵ ף אַ הֲ רֹן אֶ ל ַע ּ ָמיו ִּכי לֹא ָיבֹא אֶ ל הָ אָ ֶרץ
אֲ ׁ ֶשר ְמ ִר ֶ
יה אֲ ֵרי
מי ְמ ִריבָ ה) :כד( יִ ְת ְּכנ ֵׁש אַ הֲ רֹן ְל ַע ּ ֵמ ּ
יתם אֶ ת ּ ִפי ְל ֵ
ֲשר ְמ ִר ֶ
ֲא ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל א ׁ ֶ
ימ ִרי ְל ֵמי ַמ ּצו ָּתא:
לָ א יֵיעוֹ ל ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי יְ הָ ִבית ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ִ ּדי ְס ֶר ְב ּתוּן ַעל ֵמ ְ

)כה( קַ ח אֶ ת אַ ֲ
הרֹן וְ אֶ ת אֶ ְל ָעזָר ְ ּבנוֹ וְ הַ ַעל אֹ ָתם הֹר הָ הָ ר) :כה( קַ ח אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת
יה וְ אַ ּ ֵסיק י ְָתהוֹ ן ְלהֹר טו ָּרא:
אֶ ְל ָעזָ ר ְ ּבנוֹ וְ הַ ַעל אֹ ָתם הֹר הָ הָ ר) :כה( ְּדבַ ר יָת אַ הֲ רֹן וְ יָת אֶ ְל ָעזָר ְּב ֵר ּ
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חק לישראל – פרשת חוקת ליל שישי
ומת
)כו( וְ הַ ְפ ׁ ֵשט אֶ ת אַ ֲהרֹן אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ ִה ְל ַּב ְׁש ּ ָתם אֶ ת אֶ ְל ָעזָר ְּבנוֹ וְ אַ ֲהרֹן יֵאָ סֵ ף ּ ֵ
ומת ׁ ָשם:
שם) :כו( וְ הַ ְפ ׁ ֵשט אֶ ת אַ הֲ רֹן אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו וְ ִה ְל ַּב ְׁש ּ ָתם אֶ ת אֶ ְל ָעזָר ְ ּבנוֹ וְ אַ הֲ רֹן יֵאָ סֵ ף ּ ֵ
ָׁ
יה וְ אַ הֲ רֹן יִ ְת ְּכנ ֵׁש וִ ימוּת ּ ַת ּ ָמן:
)כו( וְ אַ ְׁשלַ ח יָת אַ הֲ רֹן יָת ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ ַת ְל ּ ֵב ִׁש ּנ וּן יָת אֶ ְל ָע זָר ְּב ֵר ּ
)כז(

לו אֶ ל הֹר הָ הָ ר ְל ֵעינֵי ָּכל הָ ֵע ָדה:
משה ַּכא ׁ ֶ
ֶׁ
וַ יּ ַַעשׂ
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה וַ יַּעֲ ּ

לו אֶ ל הֹר הָ הָ ר ְל ֵעינֵי ָּכל הָ ֵע ָדה:
ֶׁ
יַעשׂ
וַ ּ ַ
משה ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה וַ יַ ּעֲ ּ

)כז(

ֹשה ְּכ ָמא ִדי
)כז( וַ עֲ בַ ד מ ׁ ֶ

ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי ו ְּס ִליק ּו ְלהֹר טו ָּרא ְלעֵ ינֵי ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא:

משה אֶ ת אַ הֲ רֹן אֶ ת ְּבגָ ָדיו וַ יּ ְַל ּ ֵב ׁש אֹ ָתם אֶ ת אֶ ְל ָעזָר ְּבנוֹ וַ יּ ָָמת
ֶׁ
)כח( וַ יַּפְ ׁ ֵשט
משה אֶ ת אַ הֲ רֹן
ֶׁ
יַפ ׁ ֵשט
משה וְ אֶ ְל ָעזָר ִמן הָ הָ ר) :כח( וַ ּ ְ
ֹאש הָ הָ ר וַ יּ ֵֶרד ׁ ֶ
אַ הֲ רֹן ׁ ָשם ְּבר ׁ
משה וְ אֶ ְל ָעזָ ר ִמן
ֹאש הָ הָ ר וַ יּ ֵֶרד ׁ ֶ
ָמת אַ הֲ רֹן ׁ ָשם ְ ּבר ׁ
אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו וַ ַ ּי ְל ּ ֵב ׁש אֹ ָתם אֶ ת אֶ ְל ָעזָ ר ְּבנוֹ וַ יּ ָ
יש טו ָּרא
יה ו ִּמית אַ הֲ רֹן ּ ַת ּ ָמן ְּב ֵר ׁ
ֹשה יָת אַ הֲ רֹן יָת ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ אַ ְל ַּב ׁש י ְָתהוֹ ן יָת אֶ ְל ָעזָר ְּב ֵר ּ
הָ הָ ר) :כח( וְ אַ ְׁשלַ ח מ ׁ ֶ
ֹשה וְ אֶ ְל ָעזָר ִמן טו ָּרא:
וּנְ חַ ת מ ׁ ֶ

לשים יוֹ ם כּ ֹל ֵּבית
או ָּכל הָ עֵ ָדה ִּכי גָ וַ ע אַ הֲ רֹן וַ יִ ּ ְבכּ ּו אֶ ת אַ הֲ רֹן ְׁש ִׁ
)כט( וַ יִ ּ ְר ּ
או ָּכל ָהעֵ ָדה ִּכי גָ וַ ע אַ הֲ רֹן וַ יִ ּ ְבכּ ּו אֶ ת אַ הֲ רֹן ְׁשל ִׁשים יוֹ ם ּכֹל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל:
יִ שְׂ ָראֵ ל) :כט( וַ יִ ּ ְר ּ
אֲרי ִמית אַ הֲ רֹן ו ְּבכוֹ יָת אַ הֲ רֹן ְּתלָ ִתין יוֹ ִמין כּ ֹל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל:
)כט( וַ חֲזוֹ ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ֵ

אֲת ִרים
ישב הַ ּ ֶנגֶב ִּכי ָּבא יִ שְׂ ָראֵ ל ֶ ּד ֶר ְך הָ ָ
כא )א( וַ יִ ּ ְׁש ַמע הַ ְּכנַעֲ נִ י ֶמלֶ ְך עֲ ָרד ׁ ֵ
ישב ַה ּ ֶנגֶב ִּכי ָּבא
ש ִבי) :א( וַ יִ ּ ְׁש ַמע הַ ְּכנַעֲ נִ י ֶמלֶ ְך עֲ ָרד ׁ ֵ
נו ׁ ֶ
וַ יִ ּ ָּלחֶ ם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ּ ְׁש ְּב ִמ ּ ֶמ ּ ּ

ָתב
ש ִבי) :א( ו ְּׁש ַמע ְּכנַעֲ נָאָ ה ַמ ְל ָּכא ַדעֲ ָרד י ֵ
נו ׁ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל ֶ ּד ֶר ְך הָ ֲא ָת ִרים וַ יִ ּלָּ חֶ ם ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ּ ְׁש ְ ּב ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֵיה ִׁש ְביָא:
אֲתא יִ שְׂ ָראֵ ל אֹ ַרח ְמאַ ְללַ ּיָא וְ אַ ּגַ ח ְק ָרבָ א ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּׁשבָ א ִמ ּנ ּ
אֲרי ָ
ָּדרוֹ ָמא ֵ

רש"י
)ח( ואת בעירם ) -במדרש רבה( מכאן שחס
הקב"ה על ממונם של ישראל:
)י( ויקהלו וגו' ) -שם( זה אחד מן המקומות
שהחזיק מועט את המרובה :המן הסלע הזה
נוציא  -לפי שלא היו מכירין אותו לפי שהלך
הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר
והיו ישראל אומרים להם מה לכם מאיזה
סלע תוציאו לנו מים לכך אמר להם המורים
סרבנים לשון יוני שוטים מורים את מוריהם
המן הסלע הזה שלא נצטוינו עליו נוציא לכם
מים:
)יא( פעמים  -לפי שבראשונה לא הוציא אלא
טיפין לפי שלא צוה המקום להכותו אלא
ודברתם אל הסלע והמה דברו אל סלע אחר
ולא הוציא אמרו שמא צריך להכותו
כבראשונה שנא' )שמות יז( והכית בצור ונזדמן
להם אותו סלע והכהו:
)יב( יען לא האמנתם בי  -גלה הכתוב
שאלולי חטא זה בלבד היו נכנסין לארץ כדי
שלא יאמרו עליהם כעון שאר דור המדבר

שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ כך היה עון
משה ואהרן .והלא )במדבר יא( הצאן ובקר
ישחט קשה מזו אלא לפי שבסתר חסך עליו
הכתוב וכאן שבמעמד כל ישראל לא חסך
עליו הכתוב מפני קדוש השם :להקדישני -
שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש
לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאינו
מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים
דבורו של מקום קל וחומר אנו :לכן לא
תביאו .בשבועה כמו )שמואל ג( לכן נשבעתי
לבית עלי נשבע בקפיצה שלא ירבו בתפלה
על כך:
)יג( המה מי מריבה  -הם הנזכרים במקום
אחר את אלו ראו אצטגניני פרעה שמושיען
של ישראל לוקה במים לכך גזרו )שמות א( כל
הבן הילוד היאורה תשליכוהו :ויקדש בם -
שמתו משה ואהרן על ידם .שכשהקב"ה עושה
דין במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על הבריות
וכן הוא אומר )תהלים סח( נורא אלהים
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ממקדשיך וכן הוא אומר )ויקרא י( בקרובי
אקדש:
)יד( אחיך ישראל  -מה ראה להזכיר כאן
אחוה אלא אמר לו אחים אנחנו בני אברהם
שנא' לו )בראשית טו( כי גר יהיה זרעך ועל
שנינו היה אותו החוב לפורעו :אתה ידעת
את כל התלאה  -לפיכך פירש אביכם מעל
אבינו )שם לו( וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו
מפני השטר חוב המוטל עליהם והטילו על
יעקב:
)טו( וירעו לנו  -סבלנו צרות רבות:
ולאבותינו  -מכאן שהאבות מצטערים בקבר
כשפורענות באה על ישראל:
)טז( וישמע קלנו  -בברכה שברכנו אבינו
)בראשית כז( הקול קול יעקב שאנו צועקים
ונעני' :מלאך  -זה משה מכאן שהנביאים
קרואים מלאכים ואו' )ד"ה לו( ויהיו
מלעיבים במלאכי האלהים:
)יז( נעברה נא בארצך  -אין לך לעורר על
הירושה של ארץ ישראל כשם שלא פרעת
החוב .עשה לנו עזר מעט לעבור דרך ארצך:
ולא נשתה מי באר) .במדרש רבה( מי בורות
היה צ"ל אלא כך אמר משה אע"פ שיש
בידינו מן לאכול ובאר לשתות לא נשתה ממנו
אלא נקנה מכם אוכל ומים להנאתכם מכאן
לאכסנאי שאף ע"פ שיש בידו לאכול יקנה מן
החנוני כדי להנות את אושפיזו :דרך המלך
נלך וגו' .אנו חוסמים את בהמתנו ולא יטו
לכאן ולכאן לאכול:
)יח( פן בחרב אצא לקראתך  -אתם מתגאים
בקול שהורישכם אביכם אמרתם ונצעק אל ה'
וישמע קולנו ואני אצא עליכם במה שהורישני
אבי )בראשית כז( ועל חרבך תחיה:
)יט( רק אין דבר  -אין שום דבר מזיקך:
)כ( וביד חזקה  -בהבטחת זקננו )שם(
והידים ידי עשו:
)כב( כל העדה  -כולם שלמים ועומדים
להכנס לארץ שלא היה בהן אחד מאותם
שנגזרה גזירה עליהם שכבר כלו מתי מדבר
ואלו מאותן שכתוב בהן )דברים ד( חיים
כולכם היום :הר ההר  -הר על גבי הר
כתפוח קטן על גבי תפוח גדול ואע"פ שהענן

הולך לפניהם ומשוה את ההרים שלשה נשארו
בהן הר סיני לתורה והר נבו לקבורת משה
והר ההר לקבורת אהרן:
)כג( על גבול ארץ אדום  -מגיד שמפני
שנתחברו כאן להתקרב לעשו הרשע נפרצו
מעשיהם וחסרו הצדיק הזה וכן הנביא או'
ליהושפט )ד"ה כ( בהתחברך עם אחזיהו פרץ
ה' את מעשיך:
)כה( קח את אהרן  -בדברי נחומים אמור לו
אשריך שתראה כתרך נתון לבנך מה שאין אני
זכאי לכך:
)כו( את בגדיו  -את בגדי כהונה גדולה
הלבישהו והפשיטם מעליו לתתם על בנו
בפניו אמר לו הכנס למערה ונכנס ראה מטה
מוצעת ונר דלוק אמר לו עלה למטה ועלה
פשוט ידיך ופשט קמוץ פיך וקמץ עצום עיניך
ועצם מיד חמד משה לאותה מיתה וזהו שנא'
לו )דברים לב( כאשר מת אהרן אחיך מיתה
שנתאוית לה:
)כז( ויעש משה ) -במדרש רבה( אע"פ
שהדבר קשה לו לא עכב:
)כט( ויראו כל העדה וגו' ) -שם( כשראו
משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד אמרו
היכן הוא אהרן אמר להם מת אמרו לו אפשר
מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה
ישלוט בו מלאך המות מיד בקש משה רחמים
והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במטה ראו
והאמינו :כל בית ישראל  -האנשים והנשים
לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין
בעלי מריבה ובין איש לאשתו :כי גוע .אומר
אני שהמתרגם דהא מית טועה הוא אא"כ
מתרגם ויראו ואתחזיאו שלא אמרו רבותינו
ז"ל כי זה משמש בלשון דהא אלא על מדרש
שנסתלקו ענני כבוד וכדאמר ר' אבהו )ראש
השנה ג( דא"ר אבהו אל תקרי ויראו אלא
וייראו ועל לשון זה נופל לשון דהא לפי שהוא
נתינת טעם למה שלמעלה הימנו למה וייראו
לפי שהרי מת אהרן אבל על תרגום וחזו כל
כנישתא אין לשון דהא נופל אלא לשון אשר
שהוא מגזרת שמוש אי שמצינו אם משמש
בלשון אשר כמו )איוב כא( ואם מדוע לא
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והם אינם כנענים ראו ישראל לבושיהם
כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען אמרו
נתפלל סתם שנאמר אם נתון תתן את העם
הזה בידי :דרך האתרים  -דרך הנגב שהלכו
בה המרגלים שנאמר )שם( ויעלו בנגב  -ד"א
דרך האתרים דרך התייר הגדול הנוסע
לפניהם שנא' )שם י( דרך שלשת ימים לתור
להם מנוחה :וישב ממנו שבי  -אינה אלא
שפחה אחת:

תקצר רוחי והרבה מפורשים מזה הלשון )שם
יד( אם חרוצים ימיו:
)א( וישמע הכנעני  -שמע שמת אהרן
ונסתלקו ענני כבוד וכו' כדאיתא בר"ה )דף ג(
ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל מזומן
בכל עת לפורענות :יושב הנגב  -זה עמלק
שנאמר )במדבר יג( עמלק יושב בארץ הנגב
ושנה את לשונו לדבר בלשון כנען כדי שיהיו
ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם

ð"òì
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