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פרשת חוקת תשע"ב
נחש הנחושת
במדבר פרק כא

רש"י

)ד( דר י סו  9כיו +שמת אהר +ובאה עליה
)ד( ַו ִ ְסע ֵמהֹר ָה ָהר ֶ ֶר ְ יַ ס ִל ְסבֹב ֶאת ֶא ֶר
מלחמה זו חזרו לאחוריה דר י סו ,הוא
ֶפָ #ה ָע ַ& ָ ֶר ְ) :ה( וַיְ ַד ֵ&ר ָה ָע
ַ" ְק ַצר נ ֶ
ֱאד ו ִ
הדר שחזרו לה כשנגזר עליה גזירת מרגלי,
יתנ ִמ ִ) ְצ ַריִ  ָלמת
ֱל (
במ ֶֹ#ה ָל ָמה ֶהע ִ
ֵ&אל ִֹהי ְ
שנאמר )דברי א ,מ( ויסעו המדברה דר י סו.
ַפ ֵ#נ ָק ָצה ַ& ֶֶ -ח
ַ& ִ) ְד ָ&ר ִ*י ֵאיֶ +ל ֶח וְ ֵאיַ +מיִ  וְ נ ְ
וכא +חזרו לאחוריה שבע מסעות ,שנאמר )ש י,
ַה ְ.ל ֵֹקל) :ו( וַיְ ַ-ַ #ח יְ קֹוָק ָ& ָע ֵאת ַהָ ְ/ח ִ#י
ו( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעק +מוסרה ש
ָמת ַע ָרב ִמ ִ ְָ 3ר ֵאל:
ַ2כ ֶאת ָה ָע ַו ָ
ַה ְָ 0ר ִפי וַיְ נ ְ
מת אהר .+וכי במוסרה מת ,והלא בהר ההר מת,
ֹאמר ָח ָטאנ ִ*י ִד ַ& ְרנ
)ז( ַו ָ בֹא ָה ָע ֶאל מ ֶֹ#ה ַו ְ
אלא ש חזרו והתאבלו עליו והספידוהו כאילו
ָסר ֵמ ָע ֵלינ ֶאת
ָב ְ ִה ְת ַ-ֵ 6ל ֶאל יְ קֹוָק וְ י ֵ
ַביקֹוָק ו ָ
הוא בפניה .וצא ובדוק במסעות ותמצא שבע
ֹאמר יְ קֹוָק
ָחַ #ו ִ ְת ַ-ֵ 6ל מ ֶֹ#ה ְ& ַעד ָה ָע) :ח( ַו ֶ
ַהָ /
מסעות מ +מוסרה עד הר ההר :לסבב את אר
ֲ3ה ְל ָ ָָ 3ר וְ ִ3י אֹת ַעל נֵס וְ ָהיָה ָ*ל
ֶאל מ ֶֹ#ה ע ֵ
ַע 3מ ֶֹ#ה נְ ַח #נְ ח ֶֹ#ת אדו  9שלא נתנ לעבור בארצו :ותקצר נפש
ָחי) :ט( ַו ַ
ָ #וְ ָר8ה אֹת ו ָ
ַהְ /
הע בדר  9בטורח הדר שהוקשה לה .אמרו
ָחֶ #את ִאי#
ַָ ְ #הָ /
וַיְ ִֵ 3מה ַעל ַהֵ/ס וְ ָהיָה ִא נ ַ
עכשיו היינו קרובי להכנס לאר ואנו חוזרי
ָחי) :י( ַו ִ ְסע ְ&נֵי יִ ְָ 3ר ֵאל
וְ ִה ִ&יט ֶאל נְ ַחַ #ה ְ/ח ֶֹ#ת ו ָ
לאחורינו כ חזרו אבותינו ונשתהו שלשי
ַחנ ְ&אֹבֹת:
ַו ֲ
ושמונה שנה עד היו ,לפיכ קצרה נפש בעינוי
הדר .ובלשו +לע"ז אינקרו"ט לו"ר ]נמאס לה[ ולא יתכ +לומר ותקצר נפש הע בדר בהיותו בדר.
ולא פירש בו במה קצרה ,שכל מקו שתמצא קצור נפש במקרא מפורש ש במה קצרה ,כגו) +זכריה
יא ,ח( ותקצר נפשי בה ,וכגו) +שופטי י ,טז( ותקצר נפשו בעמל ישראל ,וכל דבר הקשה על אד
נופל בו לשו +קצור נפש ,כאד שהטורח בא עליו ואי +דעתו רחבה לקבל אותו הדבר ,ואי +לו מקו
בתו לבו לגור ש אותו הצער ,ובדבר המטריח נופל לשו +גודל ,שגדול הוא וכבד על האד ,כגו+
)זכריה יא ,ח( וג נפש בחלה בי ,גדלה עלי) ,איוב י ,טז( ויגאה כשחל תצודני ,כללו של פירוש כל לשו+
קצור נפש בדבר ,לשו +שאי +יכול לסובלו הוא ,שאי +הדעת סובלתו) :ה( באלהי ובמשה  9השוו עבד
לקונו :למה העליתנו  9שניה שוי :ונפשנו קצה  9א זה לשו +קצור נפש ומאוס :בלח הקלוקל 9
לפי שהמ +נבלע באיברי קראוהו קלוקל .אמרו עתיד המ +הזה שיתפח במעינו ,כלו יש ילוד אשה
שמכניס ואינו מוציא) :ו( את הנחשי השרפי  9ששורפי את האד בארס שיניה :וינשכו את
הע  9יבא נחש שלקה על הוצאת דבה ויפרע ממוציאי דבה .יבא נחש שכל המיני +נטעמי לו טע
אחד ויפרע מכפויי טובה ,שדבר אחד משתנה לה לכמה טעמי) :ז( ויתפלל משה  9מכא +למי
שמבקשי ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול) :ח( על נס  9על כלונס שקורי פירק"א בלע"ז
]מוט[ וכ) +ישעיה ל ,יז( וכנס על הגבעה) ,ש מט ,כב( ארי נסי) ,ש יג ,ב( שאו נס ,ולפי שהוא גבוה
לאות ולראיה קוראו נס :כל הנשו  9אפילו כלב או חמור נושכו היה נזוק ומתנונה והול ,אלא
שנשיכת הנחש ממהרת להמית ,לכ נאמר כא +וראה אותו ראיה בעלמא ,ובנשיכת הנחש נאמר והביט,
והיה א נש הנחש את איש והביט וגו' ,שלא היה ממהר נשו הנחש להתרפאות אלא א כ +מביט בו
בכוונה .ואמרו רבותינו וכי נחש ממית או מחיה ,אלא בזמ +שהיו ישראל מסתכלי +כלפי מעלה
ומשעבדי +את לב לאביה שבשמי היו מתרפאי ,וא לאו היו נמוקי) :ט( נחש נחשת  9לא נאמר
לו לעשותו של נחשת ,אלא אמר משה הקב"ה קוראו נחש ,ואני אעשנו של נחושת ,לשו +נופל על לשו:+
מלכים ב פרק יח פסוק ד

הא ֵה ִסיר ֶאת ַה ָ&מת וְ ִ&ַ #ר ֶאת ַה ַ) ֵBבֹת וְ ָכ ַרת ֶאת ָה ֲא ֵָ #רה וְ ִכ ַ"ת נְ ַחַ #ה ְ/ח ֶֹ#ת ֲא ֶ#ר ָע ָ3ה מ ֶֹ#ה ִ*י ַעד
ָמי ָה ֵה ָ)ה ָהי ְבנֵי יִ ְָ 3ר ֵאל ְמ ַק ְִ Cרי ל ַו ִ ְק ָרא ל נְ (ח ְ:+"ָ #
ַה ִ
מסכת חולין דף ו ע"ב – ז ע"א

דרש לה +מקרא זה) :מלכי ב' י"ח( וכתת נחש הנחשת אשר עשה משה כי עד הימי ההמה היו בני
ישראל מקטרי לו ויקרא לו נחושת ,+אפשר בא אסא ולא ביערו ,בא יהושפט ולא ביערו? והלא כל
עבודה זרה שבעול אסא ויהושפט ביערו! || אלא מקו הניחו לו אבותיו להתגדר בו ,א אני מקו
הניחו לי אבותי להתגדר בו.

2

משנה מסכת ראש השנה פרק ג משנה ח

והיה כאשר ירי משה ידו וגבר ישראל וגומר )שמות י"ז( וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות
מלחמה אלא לומר ל כל זמ +שהיו ישראל מסתכלי כלפי מעלה ומשעבדי +את לב לאביה
שבשמי היו מתגברי וא לאו היו נופלי +כיוצא בדבר אתה אומר )במדבר כ"א( עשה ל שר ושי
אותו על נס והיה כל הנשו וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמ +שישראל מסתכלי+
כלפי מעלה ומשעבדי +את לב לאביה +שבשמי היו מתרפאי וא לאו היו נימוקי חרש שוטה
וקט +אי +מוציאי +את הרבי ידי חובת +זה הכלל כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבי ידי
חובת:+
שפת אמת ספר במדבר  -פרשת חקת ]שנת תרל"ו[

בפסוק עשה ל שר כו' .במשנה וכי נחש ממית כו' מחי' אלא בזמ +שמסתכלי +כלפי מעלה ומשעבדי+
לב לאביה שבשמי מתרפאי .+וקשה הי' צרי להיות הסתכלות לשמי בלבד למה נחש נחושת.
אכ +באמת הי' הנחש מסוגל לרפואה זו שש הקב"ה בו רפואה זו וכמ"ש רמב" +ז"ל שדרכו של
הקב"ה למתוק מר במר לכ +א שדר הטבע מי שנשו מכלב ורואה אותו מזיק לו יותר ש הקב"ה
כא +להיפו שע"י הראי' יתרפאו ע"ש .אעפ"כ זה הרצו +שבהיותו עוסק ברפואה הגשמיי יסתכל ויהי'
לבו לשמי ע"י שמיישב עצמו וכי נחש מחי' וזה שאמר מסתכלי +ומשעבדי +לב .פי' א שה רחוקי
מעול העליו +ועוסקי בטבע אעפ"כ ישעבדו לב פי' להסתכל לשמי ולהראות שחפצי לצאת
ממאסר עוה"ז והטבע ולהתדבק בו ית' .וזהו עשה ל שר הוא התלהבות האד לדבוק בו ית' כנ"ל:
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