ב"ה

חוקת
הדאגה של נשיא הדור
באר מרים
בפרשת השבוע מסופר על פטירת מרים הנביאה.
במשך  40שנים זכו בני ישראל לשתות מים מבארה של מרים ,וכעת לאחר פטירתה נעלמה הבאר.
בעקבות כך מגיעים בני ישראל למשה ומתלוננים שהם צמאים ורוצים מים.
משה מתפלל לקב"ה ומצליח בדרך נס להחזיר את בארה של מרים.

פטירת אהרון
בפרשה מסופר גם על פטירת אהרון הכהן.
לאחר פטירתו נעלמו 'ענני הכבוד' אשר ליווי את בני ישראל במהלך המסעות במדבר.
אך לא מופיע בתורה שעם ישראל זעק לה' שיחזיר את העננים האלו.

העננים
חז"ל מסבירים שלעננים היו תפקידים רבים במהלך המסעות במדבר:
• ניווט המסעות – הראו את הכיוון שבה ה' רצה שילכו.
• הגנה מפני חום השמש.
• סלילת דרכים ויישור הרים – חוץ מהר סיני (מתן תורה) ,הר ההר (לקבורת אהרון) ,והר נבו (לקבורת משה).
• הגנה מפני עקרבים ,נחשים ומזיקים.
• הודעה על החוטאים – הענן היה מתקפל והשמש זורחת על החוטא.
• הגנה במלחמות – כאשר היו יורים חיצים הענן היה מחזיר את החץ למי שירה אותו.
• גיהוץ הבגדים

?

השאלה המרכזית
מדוע לא זעקו בני ישראל לה' לאחר שנעלמו 'ענני הכבוד' ,כפי שקרה לאחר שנעלמה באר מרים ?

הביאור
כאשר רש"י מזכיר את המילה עננים לפעמים הוא כותב 'עננים' ולפעמים 'ענני כבוד'.
מכאן ניתן להבין שהיו לבני ישראל  2סוגי עננים:
א .עננים הכרחיים – שהיו מגנים מפני השמש ,הורגים נחשים ועקרבים ,ונלחמים עם האויבים.
ב .ענני הכבוד – שמטרתם הייתה ללוות ולהראות את כבודם של ישראל ,וכן לגהץ את בגדיהם כדי להוסיף בהם כבוד.
לאחר פטירת אהרון נעלמו 'ענני הכבוד' ,ולכן לא היו תלונות לבני ישראל משום שעננים אלו לא היו הכרחיים להם,
כפי שבארה של מרים נצרך להם לקיומם במדבר .העננים שהגנו ושמרו עליהם המשיכו איתם בכל מסעותיהם.
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ב"ה

חוקת
הדאגה של נשיא הדור
רועה נאמן
הבאר וענני הכבוד היו בזכות אהרון ומרים ,ולאחר פטירתם נעלמו.
משה רבנו דאג לכל הצרכים ההכרחיים לעם ישראל ,בזמן שהיו צריכים לכך ,וגם לאחר פטירתו.
לפני ההסתלקות דאג שתחזור באר מרים (ענני הכבוד לא חזרו משום שלא היו הכרחיים),
ולאחר ההסתלקות מה שהתבטל לא היה נצרך עוד לבני ישראל:
• בטלה הבאר – משום שהיו קרובים לירדן ,ולא היו צריכים עוד למים.
• נפסק המן – אך המן שהיה ברשותם בז' אדר הספיק להם עד ט"ו בניסן ,הקרבת העומר.

ההוראה לחיים
בדומה לדאגת משה רבנו לפני ולאחר הסתלקותו ,יש ללמוד בקשר לנשיאי ישראל בכל דור ודור,
שגם במצב שאין אנו רואים אותם בעיני בשר ,השפעתם לכל אנשי הדור רק הולכת וגדלה,
שכן "לא יפרדו מעל צאן מרעיתם"ובזכות המשך העשייה שלנו בעזרת הכוחות שהרבי מעניק לנו,
בחיזוק התורה ,היהדות והפצת המעיינות
נזכה לגאולה שלימה ולהתגלות מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

ליקוטי שיחות ,חלק י"ח ,חוקת ג.
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