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 ד"בס
  הנהגה נסתרת

 נבון הרב מואיז
 

  י-ד, כא פרק במדבר
ְסעּו( ד) ְך ָהָהר ֵמֹהר ַויִּ רֶּ ְסֹבב סּוף ַים דֶּ ת לִּ ץ אֶּ רֶּ ְקַצר ֱאדֹום אֶּ ׁש ַותִּ ְך ָהָעם נֶּפֶּ ים ָהָעם ַוְיַדֵבר( ה: )ַבָדרֶּ  ֵבאֹלהִּ

ה יֻתנּו ָלָמה ּוְבֹמׁשֶּ ֱעלִּ ם הֶּ ְצַריִּ מִּ ְדָבר ָלמּות מִּ ם ֵאין יכִּ  ַבמִּ ם ְוֵאין לֶּחֶּ ם ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו ַמיִּ  ַוְיַׁשַלח( ו: )ַהְקֹלֵקל ַבלֶּחֶּ
ים ֵאת ָבָעם ְיֹקָוק ים ַהְנָחׁשִּ ת ַוְיַנְשכּו ַהְשָרפִּ ְשָרֵאל ָרב ַעם ַוָיָמת ָהָעם אֶּ יִּ ל ָהָעם ַוָיֹבא( ז: )מִּ ה אֶּ  ַוֹיאְמרּו ֹמׁשֶּ

י ָחָטאנּו ַבְרנּו כִּ ְתַפֵלל ָוָבְך ֹקָוקַבי דִּ ל הִּ ת ֵמָעֵלינּו ְוָיֵסר ְיֹקָוק אֶּ ְתַפֵלל ַהָנָחׁש אֶּ ה ַויִּ ר( ח: )ָהָעם ְבַעד ֹמׁשֶּ  ְיֹקָוק ַוֹיאמֶּ
ל ה אֶּ ים ָשָרף ְלָך ֲעֵשה ֹמׁשֶּ ה ַוַיַעש( ט: )ָוָחי ֹאתוֹ  ְוָרָאה ַהָנׁשּוְך ָכל ְוָהָיה ֵנס ַעל ֹאתוֹ  ְושִּ תנְ  ְנַחׁש ֹמׁשֶּ ֵמהּו ֹחׁשֶּ  ַוְישִּ
ם ְוָהָיה ַהֵנס ַעל ת ַהָנָחׁש ָנַׁשְך אִּ יׁש אֶּ יט אִּ בִּ ל ְוהִּ ת ְנַחׁש אֶּ  :  ָוָחי ַהְנֹחׁשֶּ

 

 על מה מתלוננים? 
 למה נענשים בנחשים? 
 עובד נחש נחושת איך? 

 

 לשון הרע, השוו עבד לרבו, מן –פיגורטיביות תשובות 
 

  י אברבנאל"ר
 מחמישה סדרים( מורכב)והיה החלק הראשון  .לה יתחלקו לשני חלקיםעשרה הסדרים הא, האמנם

הם פרשות במדבר סיני ונשא ובהעלותך ושלח לך  .בסיפור כל תלאותם בהיותם במדבר, הראשונים מהם
יספר בו מה שקרה להם מהמלחמות משהגיעו אל , והחלק השני בחמישה הסדרים הנשארים. אנשים וקרח

 .ובלק ופינחס ומטות ומסעי חוקתזאת והם סדר , ארץ נושבת
 

  א, כ פרק במדבר
ְשָרֵאל ַוָיֹבאּו לא כי :סמט' ר} לחיים פרשו ואלו מדבר מתי מתו שכבר, השלמה עדה :י"רש] ָכל־ָהֵעָדה ְבֵני־יִּ

ן[ {'כל עדת בני ישראל'נאמר כאן  ְדַבר־צִּ ׁש מִּ אׁשֹון ַבֹחדֶּ ב[ הארבעים בשנת :עזרא אבן] ָהרִּ  ְבָקֵדׁש ָעםהָ  ַוֵיׁשֶּ
ְרָים ָׁשם ַוָתָמת ָקֵבר מִּ  : ָׁשם ַותִּ

 

  [ישראל,איטליה ,5691-5881] הרטום ש"א
 ".קאסוטו ך"תנ" מחבר. ברומא לרבנים המדרש בית מנהל, ובישראל באיטליה ומחנך רב היה
 תמו אחרי מה זמן עד ממצרים לצאתם השני לחודש מאחד ישראל בני קורות סיפור את כולל זה ספר

 נחלק הוא .זמן פרק באותו שניתנו החוקים ואת ,הארבעים שנת של החמישי לחודש באחד ,אהרן
. ג ;(א ,ב"כ - יא ',י) מואב לערבות סיני מדבר בין בדרך. ב ;(י ,'י - א ',א) סיני במדבר .א :חלקים לשלושה
 (.יג ,ו"ל - ב ,ב"כ) מואב בערבות

 

שת חוקת בעת התייצבו של דור הבנים במרכז האירועים חל המתואר בראש פר הדמוגרפיהמפנה  סמט' ר
הגעתם  -לעומת זאת , הגאוגרפיהמפנה (. א', כ)חודש ניסן  -בחודשה הראשון , בראשיתה של השנה הארבעים

בין , בין שני התאריכים הללו...  -( א, ב"כ)אל ערבות מואב , אל נקודת החנייה האחרונה לפני כיבוש הארץ
הבנתם . חלו כל האירועים המתוארים בפרשת חוקת, נית הללו בתולדותיו של אותו הדורשני ציוני התפ

שיש בו שניות ועל כן יש בו , פייה המיוחד של השנה הארבעיםוהנכונה של אירועים אלו מחייבת להתבונן בא
ן זמנו של שניות זו ומתיחות זו הן תולדה של חוסר ההתאמה בין זמנו של המפנה הדמוגרפי לבי. גם מתיחות

 .הגאוגרפיהמפנה 
 

משה אהרן  :אלו הן, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל :יהודה אומר' יוסי בר' ר: א"תענית דף ט ע
 ;בזכות אהרן -עמוד ענן  ;בזכות מרים -באר . באר וענן ומן :ואלו הן, מתנות טובות ניתנו על ידם' וג .ומרים

ולא היה 'וכתיב בתריה ' ותמת שם מרים'( ב-א', כ)שנאמר , רנסתלק הבא -מתה מרים   .בזכות משה -מן 
', וישמע הכנעני מלך ערד'( א, א"כ)שנאמר , נסתלקו ענני כבוד -מת אהרן . וחזרה בזכות שניהם. 'מים לעדה

חזרו  …וכסבור ניתנה לו רשות להילחם בישראל, שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד ?מה שמועה שמע
ד את שלשת הרועים בירח אחד'(: ח, א"זכריה י) שנאמר .כולןנסתלקו  -מת משה . שניהם בזכות משה  .'ואכחִּ
מתנות טובות ' אלא מלמד שנתבטלו ג !ומשה באדר, ואהרן באב, והלא מרים מתה בניסן ?וכי בירח אחד מתו

 . אחדשניתנו על ידן ונסתלקו כולן בירח 
 

 ~ התלונות האחרונותשני ~ 
  כ פרק במדבר

ב( ג) ה ָהָעם ַוָירֶּ ם־ֹמׁשֶּ ְגַוע ָגַוְענּו ְולּו ֵלאֹמר ַוֹיאְמרּו עִּ ְפֵני ַאֵחינּו בִּ ם ְוָלָמה( ד: )ְיֹקָוק לִּ ת־ְקַהל ֲהֵבאתֶּ  ְיֹקָוק אֶּ
ְדָבר ל־ַהמִּ ה אֶּ יֵרנּו ֲאַנְחנּו ָׁשם ָלמּות ַהזֶּ יֻתנּו ְוָלָמה( ה: )ּוְבעִּ ֱעלִּ ם הֶּ ְצַריִּ מִּ יא מִּ ל־ַהמָ  ֹאָתנּו ְלָהבִּ ה ָהָרע קֹוםאֶּ  ֹלא ַהזֶּ

ַרע ְמקֹום ן ּוְתֵאָנה זֶּ פֶּ מֹון ְוגֶּ ם ְורִּ ן ּוַמיִּ ְׁשתֹות ַאיִּ יָבה ֵמי ֵהָמה( יג)... :  לִּ   ְמרִּ
  יז פרק שמות

ב( ב) ם ָהָעם ַוָירֶּ ה עִּ ם ָלנּו ְתנּו ַוֹיאְמרּו ֹמׁשֶּ ְצָמא( ג)...  ַמיִּ ם ָהָעם ָׁשם ַויִּ ן ַלַמיִּ הַעל־מֹ  ָהָעם ַוָילֶּ ר ׁשֶּ ה ָלָמה ַוֹיאמֶּ  זֶּ
יָתנּו ֱעלִּ ם הֶּ ְצַריִּ מִּ ית מִּ י ְלָהמִּ ת־ָבַני ֹאתִּ ְקַני ְואֶּ ת־מִּ ְקָרא( ז)... : ַבָצָמא ְואֶּ יָבה ַמָסה ַהָמקֹום ֵׁשם ַויִּ   ּוְמרִּ

 כא פרק במדבר
ים ָהָעם ַוְיַדֵבר( ה) ה ֵבאֹלהִּ יֻתנּו ָלָמה ּוְבֹמׁשֶּ ֱעלִּ ם הֶּ ְצַריִּ מִּ ְדָברבַ  ָלמּות מִּ י מִּ ם ֵאין כִּ ם ְוֵאין לֶּחֶּ ם ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו ַמיִּ  ַבלֶּחֶּ

 :ַהְקֹלֵקל
  יא פרק במדבר

י ַוֹיאְמרּו ... ( ד) ֵלנּו מִּ ת־ַהָדָגה ָזַכְרנּו( ה: )ָבָשר ַיֲאכִּ ר־ֹנאַכל אֶּ ם ֲאׁשֶּ ְצַריִּ ָנם ְבמִּ  ֹכל ֵאין ְיֵבָׁשה ַנְפֵׁשנּו ְוַעָתה( ו: )... חִּ
לְ  יבִּ ל־ַהָמן תִּ  :  ֵעיֵנינּו אֶּ
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 סמט' ר
ומסבלנותו שפקעה מפני רצונו , המשברים בשנת הארבעים נובעים אפוא מהמשך נדודיו של הדור השני

הן בעליותיו והן בירידותיו , על כן יש להשוות  את כל מעשיו של דור זה .להיכנס סוף סוף לארץ הייעוד
אפילו בחטאיו הוא מגלה פנים הפוכות מאלו  .יתגלה יתרונו ואז, לאלו של הדור הראשון, וכישלונותיו
הוא מאס בחיי המדבר מפני רצונו לחיות  .לא למצרים הוא מתגעגע אלא לארץ כנען .של אבותיו

 ... הוא מוכן להילחם כדי להיכנס לארצו ולכבוש אותה, שלא כאבותיו. בארצו חיים טבעיים
 

 ~ החטא~ 
 

ְסעּו( ד) ְך רָההָ  ֵמֹהר ַויִּ רֶּ ְסֹבב סּוף ַים דֶּ ת לִּ ץ אֶּ רֶּ ְקַצר ֱאדֹום אֶּ ְך ָהָעם ֶנֶפׁש ַותִּ  ָהָעם ַוְיַדֵבר( ה) :ַבָדרֶּ
ים ה ֵבאֹלהִּ יֻתנּו ָלָמה ּוְבֹמׁשֶּ ֱעלִּ  ... הֶּ

 

  כא פרק במדבר הירש ר"רש
 . העוקפת הדרך היתה וארוכה, לאחוריהם ושבו נסוגו כאילו היה נראה. סוף - ים דרך( ד)

 והנפש הרוח; סבלנות חוסר מציין והוא" אפיים ארך"ל הניגוד כנראה הוא -" נפש צרק"...
 . הנכספת המטרה להגשמת להמתין מספיקות אינן

 ספק הטילו לא הם; במישרין' ה כלפי גם דברים הטיחו בכעסם. באלהים העם וידבר( ה)
 :'ה מהנהגת מרוצים היו לא אך, משה של בשליחותו

 
 ~ העונש~ 

 

ים ֵאת ָבָעם ְיֹקָוק ַוְיַׁשַלח (ו)  ים ַהְנָחׁשִּ ת ַוְיַנְשכּו ַהְשָרפִּ ְשָרֵאל ָרב ַעם ַוָיָמת ָהָעם אֶּ יִּ  :מִּ
 

  כא פרק במדבר הירש ר"רש
 פי על הוא פיעל בלשון" ַשֵלח" ואילו... , לשגר: הוא קל בלשון" שלח" פירוש. בעם' ה וישלח( ו)

 ולא הנחשים את שיחרר הוא... , בעדו לעצור ולא אותו לעכב לא ,אותו ולשחרר דבר לפטור: רוב
. בכוחו אותם עיכב' ה כה עד אך, ומתמיד מאז במדבר היו הם, השרפים הנחשים... . בעדם עיכב
 .... העם - את וינשכו - הטבעית בדרכם הלכו המדבר של והנחשים מהם הרפה' ה עתה

 

 ~ התיקון~ 
  ג השנה ראש משנה

 מחיה נחש או ממית נחש וכי ."וחי אותו וראה הנשוך כל והיה נס על אותו ושים שרף לך העש..."
 ואם מתרפאים היו שבשמים לאביהן לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין שישראל בזמן אלא
  ...נימוקים היו לאו

 

  י פרק סנהדרין מסכת ם"לרמב המשנה פירוש
 עלת והוא, המציאות אופני בשלמות מצוי שם שיש, ואוה. ישתבח הבורא מציאות הראשון היסוד

 מציאותו סלוק נתאר ואלו. הקיום להם נמשך וממנו, מציאותם קיום ובו, הנמצאים כל מציאות
 הנמצאים כל סלוק נתאר ואלו, במציאות קיימים ישארו ולא נמצא כל מציאות בטלה אז כי

, לזולתו במציאותו זקוק בלתי יתעלה הוא כי, תחסר ולא, יתעלה מציאותו תבטל לא אז כי, זולתו
 זקוק הכל מהן שלמטה ומה הגלגלים וגרמי המלאכים כלומר השכלים מן שזולתו מה וכל

 .'וכו' ה אנכי דבור עליו מורה אשר הוא הראשון יסוד וזה. אליו במציאותו
 

 ~ נחושתנחש ~ 
 

  ג פרק השנה ראש מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד
 לך עשה"[ יד ו בראשית] פירש לא ואחד פירש בשלשה לך עשה נאמר מקומות בעהבאר יסא ר"א' גמ

ים ַחְרבֹות ְלָך ֲעֵשה"[ ב ה יהושע] "כסף חצוצרת שתי לך עשה"[ ב י במדבר] "גפר עצי תיבת  "ֻצרִּ
 ויעש[ ט כא במדבר] לפיכך ?הוא נחש לא עיקרה משה אמר. "פירש לא שרף לך עשה"[ ח כא במדבר]

 . שתנח נחש משה
 

  ט הלכה ג פרק השנה ראש מסכת העדה קרבן
 כעיקר נחשת של שתהא הוא ברוך הקדוש סמך כ"א .בתמיה ?היא נחש לא וכי שרף של. עיקרה

 :נחשת נחש משה ויעש כתיב לכך שרף בצורת שתהא אלא שמה
 

  ט פסוק כא פרק במדבר י"רש
 ואני, נחש קוראו הוא ברוך ושהקד משה אמר אלא, נחשת של לעשותו לו נאמר לא - נחשת נחש

 :לשון על נופל לשון, נחושת של אעשנו
 

  כא פרק במדבר הירש ר"רש
 נוספת מבחינה רומז הנחש של הנחושת שחומר אפשר הרי, מוטעית איננה תפיסתנו אם... 

 של נחשים: בליבם וישערו" ינחשו"ש כך לידי אותם יביא הנחושת נחש. הזה המעשה כל לתכלית
  (.ה, מד בראשית' פי השוה) המדבר בדרכי מקום בכל אורבים - העין מן עלמיםנ - ממש


