
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מהפרשה 

        )ב' במדבר יט( "'זאת חקת התורה אשר צוה ה"
ביקשו חכמי� אבני� לאפוד והיה , ד כוכבי� אחד לאביו באשקלו� ודמא ב� נתינה שמוצאו וראו מה עשה עוב"

לשנה אחרת נת� הקדוש ברו� הוא שכרו שנולדה לו פרה , המפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ולא ציערו
את� יודע אני בכ� שא� אני אבקש מכ� כל ממו� שבעול� , אמר לה�, נכנסו חכמי ישראל אצלו. אדומה בעדרו

 ) קידושי� לא(". אלא אי� אני מבקש מכ� אלא אותו ממו� שהפסדתי בשביל כבוד אבא, נותני� לי
 פרה ה שלאב בצורהכיבוד של  המצווהלשכר , דמא ב� נתינה, מדוע זכה אותו הנוכרי :שואל הרבי מקוצק

היה צרי� לשלוח עד ש, וכי אי� לקדוש ברו� הוא דרכי� אחרות לתגמל את הזכאי� ישירות ממנו, קאואדומה דו
התעורר קיטרוג גדול על , ומסביר שבעקבות מעשה ההקרבה של אותו נכרי? אליו את השכר דר� חכמי ישראל

לכ� סיבב  .עד שהוא מוכ� לאבד הו� רב למע� קיומ�, ראו כיצד הגוי מכבד את המצוות במסירות נפש,  ישראלע�
ל מנת להראות שאמנ� הגוי מוכ� להפסיד הו� רב ע, שתיוולד פרה אדומה אצל אותו נכרי, הקדוש ברו� הוא
לעומת זאת חכמי ישראל , שכלית,  מצוה מוסרית"א� בכל זאת זוהי מצוה בעלת טע� והגיו� , למע� קיו� מצוה

 .ובכ� הושקט הקיטרוג על ישראל. ללא טע�" חוק"היו מוכני� להוציא הו� רב למע� קיו� מצוה שהיא 
 היא שאד� המקיי� מצוה אינו צרי� לטפוח לעצמו על השכ� ולהצהיר בכל נקודה נוספת הנלמדת מסיפור זה

אלא עליו להשכיח את העניי� מלבו ומהציבור ולהזהר מלהתגאות " ראו איזו מצוה יקרה קיימתי"הזדמנות 
ולא כפי שאנו רואי� אצל אותו הנוכרי שימי� רבי� אחר קיו� המצוה עוד הזכיר את הזכות והיה , בזכות זו
 . טובה לעצמו על המעשה הגדול שעשהמחזיק

וזה מזכיר את פרושו של רבי משה לייב מסאסוב על הברכה שאנו מברכי� את הקדוש ברו� הוא בימי� נוראי� 
א� מצוות ,  הקדוש ברו� הוא זוכר,הוא שוכח מה�ומצוות שאחר שהאד� מקיי� ". כי זוכר כל הנשכחות אתה"

אד� העובר , וכ� לעניי� עבירות,  הקדוש ברו� הוא שוכח,�תבח בה וזוכר ומזכיר על מנת להש שהאד� מקיי�
ועבירות שאד� עובר ומצפונו מייסר אותו ומזכיר לו תמיד , הקדוש ברו� הוא זוכר אותה, עבירה ושוכח ממנה
 )מעובד לפי ילקוט לקח טוב(". שוכח"עבירות אלו הקדוש ברו� הוא , "וחטאתי נגדי תמיד"את העבירה בבחינת 

  

 ) ב' במדבר יט( " חקת התורהתזא"
מדוע מוגדרת מצוה , וצרי� להבי�". זאת חוקת התורה"פותחת בציווי , המבארת את מצות פרה אדומה, פרשתינו

 התורההתורההתורההתורהזו כחוקת התורה מדוע לא נקראת חוקת הטהרה או חוקת הטומאה או אפילו חוקת הפרה אלא חוקת 
 ?דווקא

שכל המושג של טומאה וטהרה שיי� רק לע� ישראל ולא " ור החיי�א""ל בעל ה"מסביר רבנו חיי� ב� עטר זצ
גוי אינו , ולעומת זאת, ולראיה הוא מציי� את ההלכה שיהודי שנוגע במת או מאהיל עליו נעשה טמא מת, לגויי�

קבלו את , בהבדל מ� הגויי�, דבר זה נובע מהעובדה שבני ישראל. נעשה טמא מת בנגעו במת או בהאהילו עליו
להמחשת העניי� . קדוש אשר כוחות הטומאה שואפי� להדבק בווובקבלה זו נעשו בני ישראל דבר רוחני , ההתור

נתאר לנו שתי צנצנות אחת מלאה דבש והאחרת מלאה אשפה וכאשר מוציאי� אות� החוצה ופותחי� אות� אנו 
 לצד היותו , היהודיכ� האד�. רואי� שסביב צנצנת הדבש מתקבצי� זבובי� יותר מאשר סביב צנצנת האשפה

 מה שאינו קורה בגוי היות ,כוחות הטומאה נמשכי� אליו במותו, הנובעת מקבלת התורה וקיומה, מלא קדושה
שמצוה זו מוגדרת כחוקת , "אור החיי�"לדעת , זו הסיבה. והוא מנותק מ� הקדושה לכ� במותו הוא אינו מטמא

הוא , צווה את בני ישראל לקיי� את הפסח במצריי�הבנה זו מסבירה את העובדה שכאשר משה רבינו מ. התורה
ד� , בשני דמי� הכתוב מדבר" ואעבור עליי� וארא� מתבוססת בדמיי�:"ככתוב, מקפיד עליה� שלא יהיו ערלי�

משכו :"ככתוב, ושלא יהיו בני נכר,  המדרש אומר שבלילה ההוא בני ישראל מלו את עצמ�,מילה וד� הפסח
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היות , ולשיטתינו זה ברור, אבל משה לא מזהיר אות� שלא יהיו טמאי�. דיכ� מעבודה זרה משכו י""וקחו לכ�
 ")אור החיי�"מעובד לפי (. ועדיי� לא קבלו בני ישראל את התורה לא היה לה� די� טמאי מת

 

 ) יד' במדבר יט(זאת התורה אדם כי ימות באוהל 

    :):):):)שבת פגשבת פגשבת פגשבת פג" (" (" (" (עליה�עליה�עליה�עליה�אי� דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית את עצמו אי� דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית את עצמו אי� דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית את עצמו אי� דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית את עצמו """"
מרוב טרדותיו לא היה לאיש . משיל זאת לסוחר גדול שהיה טרוד במיסחרו מבוקר ועד ערבהחפ# חיי� על התורה ה

 . לא נותר לו הרבה זמ� במש� היו� והלילה לקביעת עתי� לתורה, וכמו כ�,זמ� להתפלל בציבור
ולא רחוק היו� בו  החל לחוש כי קיצו קרב ובאוהוא , כוחותיו נדלדלו ,חלפו השני� ושיער לב� החל מבצב# בזקנו

ולצור� זה , החליט כי עליו להכי� צידה לדר� ,אי לכ�. יצטר� לית� די� וחשבו� על מעשיו לפני מל� מלכי המלכי�
אחר התפילה נשאר , מאותו יו� ואיל� הל� בכל יו� לבית הכנסת לתפילת שחרית בציבור. עליו לשנות את סדר יומו

 . בבית המדרש כדי ללמוד ואחר כ� הל� לחנותובמש� שעתיי�
 שאלה אותו אשתו בתמהו� לפשר ,לאחר שהיה של כשלש שעות בבית הכנסת ובבית המדרש ,כאשר הגיע לחנות

ומה ל� כי התמהמת , הלא ידעת כי בשעות אלו החנות הומה סוחרי� הממהרי� לדרכ�: "והוסיפה ואמרה לו ,איחורו
 . שהיה טרוד בעני� חשוב מאד ונאל# היה להתעכב, לה רק זאת אמר לההתחמק הבעל מלהשיב! ?מלבוא

 .ובכל פע� התחמק מלספר לאשתו היכ� היה ,וכ� במש� כמה ימי� היה מאחר מלבוא לבית המסחר
יצאה לדר� כדי לחפש  ,וכאשר ראתה ששוב הוא משתהה מלבוא לחנות ,בוקר אחד פקעה סבלנותה של האשה

 . יד להיכ� הוא נעל� בכל בוקראחריו ולברר פע� אחת ולתמ
. כאשר נתברר לה שבעלה נמנה בשעות אלו ע� חובשי בית המדרש ,מה רבה היתה תמיהתה וכמה גדול היה קצפה

. ואכ� ראתה במו עיניה את בעלה יושב רכו� על הספרי� והוגה בתורה , היא מיהרה לשי� פניה לעבר בית המדרש
! ?הלא החנות מלאה קוני� ואתה יושב כא� ולומד! ?הא� יצאת מדעת�? מה את�: "מיד הרימה קול גדול ואמרה

בשעה שמכל עבר ישנ�  ,אבל כלו� אפשר לגרש לקוחות קבועי� מהחנות ,לא איכפת לי ההפסד שהנ� גור� לנו
 "!סוחרי� המתחרי� בנו
המוות ואומר ל�  מה היית עושה אילו בוקר אחד היה בא מלא� ,שמעי נא רעייתי ועני לי: "ענה בעלה ואמר לה

בוודאי לא ? הואיל והחנות מלאה קוני�,  פנאי לכ�� ליכלו� היית יכולה לומר לו שאי ,שהגיע זמני להפטר מ� העול�
כאילו נלקחתי על ידי מלא�  ,א� כ� מהיו� ואיל� חשבי בכל בוקר בשעות שאני נעדר מהחנות. היית יכולה לומר זאת

 ".יי� אקו� לתחיה ואבוא לעזור ל� בחנותהמוות ומה איכפת ל� שאחרי שעה או שעת
 

 ) יא' במדבר כ" (ויך את הסלע במטהו פעמיים"
    ))))יביביביב' ' ' ' במדבר כבמדבר כבמדבר כבמדבר כ" (" (" (" (יע� לא האמנת� בייע� לא האמנת� בייע� לא האמנת� בייע� לא האמנת� בי, , , , אל משה ואל אהרו�אל משה ואל אהרו�אל משה ואל אהרו�אל משה ואל אהרו�' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""

 ?מהו חטאו של אהרו�, הרי רק משה הכה על הסלע,  מדוע בלשו� רבי�–לא האמנת� 
' הלא ה, משו� שלא מיחה בו שלא יכה"  כעובר עבירה עצמהמכא� שהנטפל לעוברי עבירה נחשב: "תשובת המדרש

 .לכ� נחשב כעובר עבירה ממש, ולא והכת� את הסלע" ודברת� אל הסלע"ציוה 
',  כפי שציוה ה,מניי� היה על אהרו� לדעת שמשה רבינו יכה את הסלע במקו� לדבר אליו" תוספת ברכה"ושואל ה

את "מציי� לנו הכתוב את העובדה שמשה הכה " תוספת ברכה"ר האומ, לכ�? עד שהוא נענש על כ� שלא מיחה בו
אלא ללמדנו שאחר שמשה הכה , הרי לנו אי� נפקא מינה כמה פעמי� הכה משה את הסלע" פעמיי�פעמיי�פעמיי�פעמיי�הסלע במטהו 

לכ� , היות ולא עשה זאת', את הסלע בפע� הראשונה היה על אהרו� למחות בפני משה ולומר לו שלא כ� ציוה ה
 .   ירה כמשה ונענש כמוהונחשב עובר עב

 

 )יד' במדבר כ" (אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, כה אמר אחיך ישראל"
? את התלאות שפקדו את ישראל, "חת� סופר"שואל ה,  וכי מניי� צרי� היה אדו� לדעת–" אתה ידעת"

, ורה לאדו� בעצמועל ישראל וזאת מהידיעה של מה ק" עובר"יכול היה לדעת מה , ורק אדו�, דווקא אדו�, אלא
לא נתמלאה צור "או " כשזה ק� זה נופל", ל"שנאמר על עשיו ויעקב אמרו חז" ולאו� מלאו� יאמ#"הרי על הפסוק 

ולכ� , זאת אומרת כשעשיו מצליח ומשגשג אזי בהכרח ישראל בשפל המדרגה ולהפ�, "אלא מחורבנה של ירושלי�
 ".במש� הזמ� אתה יכול לדעת באיזה שפל הי ע� ישראלמגדולת� ומזה שהתעלת והתפתחת : "אומר משה לאדו�

  

 )ו' במדבר יט" (ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה"
כי " כלי יקר"אומר ה, והאזוב הנמו� והקט� מסמל את השפלות והענווה, ע# הארז בגבהו וחזקו מרמז על הגאווה

כ� אי� על , וכש� שאי� אד� רשאי להיות בעל גאווה, ה לאד� ולכ� ה� נשרפותשתי מידות אלו אי� זה מתאי� שתהיינ
 .   אלא על האד� ליל� בדר� הממוצע, האד� להיות שפל רוח ביותר

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ
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