
מי מריבה ופרשת חוקת
של  התלונה  מעשה  עצמו.  מריבה  מי  בעניין  לעיין  לנו  יש 
ישראל אינו מובן, מ"ט חיכו משה ואהרן לעם שיבואו לריב על 
המים, האם זו דרכם של מנהיגים אמיתיים בישראל שיודעים כי 
העם צמאים לשתות, הרי הבאר איננו. ובכלל מהי התביעה על 
משה על דבר זה שהיכה את הסלע כאשר נצטוה לדבר אליו, הרי 
הסלעים אינם בעלי דעה והינם דוממים, איזה שפה יש להם אם 
לא ההכאה. וכן קשה, במה רואים )עכ"פ לפי פשוטו של מקרא( 
השאלה  טמונה  זה  ובכלל  בה'",  האמינו  "לא  ואהרן  משה  כי 
"אהרן מה עשה", אם זה שהוא נתן למשה לעשות כרצונו, מאי 

הוה ליה למעבד.
הברכה:  וזאת  על  רש"י  בדברי  נעיין  הבה  הקדמה,  בתורת 
משה  אם  בעלילה:  לבוא  לו  נסתקפת  מריבה"  מי  על  "תריבהו 
אמר "שמעו נא המורים", אהרן ומרים מה עשו? דהיינו שבעניין 
ומרים  אהרן  מתו  שמחמתה  העלילה  שבאה  הוא  מריבה  מי 
במדבר. והנה תינח אהרן, היה לו שייכות לעניין מי מריבה יחד 
עם משה, אך צ"ע מרים מה עשתה, כלומר השייכות של מרים 
וממילא  הבאר  מי  ופסקו  מתה  שהיא  הוא  מריבה  מי  למעשה 
באו תלונות בני ישראל שהביאו למי מריבה. וזהו שאינו מובן, 
ראשית, מ"ט ותמת מרים הוא שהיה הגורם לכל העניין, ובאמת 
דמי  במעשה  כלל  השתתפה  לא  הרי  במדבר  מרים  מתה  מ"ט 

מריבה. 
והעניין, דלמעשה עצם החיים של ישראל תלויים היו במרים, 
ובאמת החלק מישראל שמרים דאגה לשלומן ולאמונתן באופן 
הנשים  כל  עם  יצאה  שהיא  הים  בשירת  שמצינו  וכמו  ישיר 
בשלמות  דאגה  אכן  היא  להן  לה',  לשיר  ובמחולות  בתופים 
וכפי שמצינו שה"זקנות" נכנסו לא"י ולא חלה עליהן הגזירה, 
והן אותן שראו את קריעת ים סוף ומעמד הר סיני. וכמו כן 
היה  במדבר  ישראל  את  שהחיו  הדברים  בשלשת  שלה  החלק 
החלק החיוני ביותר - הרי הוא המים. יוצא, אם כן שחיי ישראל 
במדבר תלויים היו במרים תלות לא פחות ממשה ואהרן עצמם. 
וכאשר נגמרו ארבעים השנה במדבר, וכל כך טוב היה להם עם 
מרים שם, שכאשר היה צריך שישראל יקומו וילכו לפעול את 
תיקון הבריאה ע"י הכניסה לארץ ישראל, היה צריך לקחת את 
מרים: "וישב העם בקדש" ואין שליווה שאין אחריה פורענות. 
כאדם  קדש  לישיבת  שמחים  והיו  בשלוה...  עצמן  שראו  כיון 
לתוכה,  זמן  אחר  ויחזור  מתוכה,  ויפנה  יפה,  באכסניה  שישרה 
ויהי שמח לה. כך חזרו ישבו בקדש פעם שניה... כיון שראו עצמן 
בנחת, חסרו את הצדקת הזו. לכך נאמר "וישבו בקדש - ותמת 

שם מרים". )מדרש אספה(
יוצא אם כן יסוד, שהשורש שעל ידיו בא המים הוא המורה על 
צורת ההשגחה עליהם, כמו שמצינו שמרים סימלה בחייה את 
ההשגחה שאינה תלויה בדבר מלבד הרצון האלקי, וכאשר רצה 
זו תיפסק מן ההכרח היה לקחת את  השי"ת כי צורת השגחה 
מרים. למימרא כי המים הבאים צריכים היו להביא את השינוי, 

שישראל ירצו ללכת מקדש לא"י.
דווקא.  מעצמם  מים  יבקשו  שישראל  ואהרן  משה  חיכו  לכן 
שכן השינוי המתבקש הוא שישראל ירצו לחפש קשר לקב"ה 

בכחות עצמם.
שיכוהו.  ולא  הסלע  עם  שידברו  שדווקא  רצה  השי"ת  ולכן 
שכן  המכה,  מכח  באים  שהמים  הוא  משמעו  הסלע"  "הכאת 
כאילוש שהסלע נשמע לדברי הפונה אליו "בשפתו הוא". אמנם 
המדבר,  מכח  באים  אינם  שהמים  פירושו  הסלע"  אם  "דיבור 
אלא המדבר עושה דבר שאין לו ולמים מאומה, ואם המים יבואו 
הרי שהדבר היה מכח רצון ה' שקבע שהסלע יוציא את המים, 
ואם כך הרי שהדבר יהיה תלוי לא באדם כי אם בזכותם של 

ישראל.
שאם משה הוא המכה את הסלע, ישראל הופכים בזאת  כך, 
מלהיות תלויים במרים, להיות תלויים במשה, ואת זאת בדיוק 
בשלשת  עוד  תלויים  יהיו  לא  שישראל  להפר,  השי"ת  רוצה 
עצמם  בכחות  התיקון  כל  את  שיפעלו  אדרבא,  אלא  הרועים, 

בעצמם בלי מורה ומסייע. 
"האמנתם",  במילת  הכוונה  שאין  בי",  האמנתם  "לא  וזהו 
אמונת עצמם בבורא ית"ש, כי אם כוונת הכתוב לבניין הפעיל 
שפירושו "גרמתם לאחרים להאמין", דהיינו שהתביעה היא על 
לידי אמונה מוחלטת  ואהרן את ישראל  כך שלא הביאו משה 
ית',  כוונתו  זו  כי  ביודעו  בשי"ת ללא אמצעי. דהיינו שמשה, 
בעצמו.  ישראל  את  ותלה  ושב  זו  כוונה  להפר  רצה  כביכול 
מעשיהם,  רוע  מכח  ימוטו  לא  לעולם  שישראל  היתה  וכוונתו 
שכן תמיד יהיה להם את זכותו של משה לפנות אליו להצילם 

כמו במעשה העגל ובמעשה המרגלים. 
לא  ואהרן  שמשה  קבע  זה,  בדבר  משה  על  שחלק  והשי"ת 
יעברו את הירדן לא"י. ולכן באמת "עונשם" של משה ואהרן 
שגם  המחודשת  מהתלות  שנוצר  ההכרח  כלומר  כאחד,  ומרים 
שלארץ  המים,  ידי  על  במשה  ועומדים  תלויים  ישראל  עתה 
ה'  בעבודת  לעמוד  ילמדו  שהם  כדי  יכנסו,  לא  הם  ישראל 
בכחות עצמם ללא כל תלות בזכותם של צדיקים. לכן מעיקרא 
נאמר גם לאהרן לדבר אל הסלע להראות כי שניהם סיימו את 

תפקידם כמגיני ישראל, ואכן העונש חל גם עליו וכדאמרן. 
לפי זה היסוד יש להבין היטב מהו השורש של רוב ענייניה של 
המחצית השניה של הפרשה, והוא להיפך ממה שדובר בפרשת 
בהעלותך, שם נתבאר שהשי"ת עשה דברים רבים כדי לתלות 
בבחינת  ואהרן  משה  דרך  בשי"ת  מוחלטת  תלות  ישראל  את 
יניקה ]וכפי שהתלונן משה רבינו ע"ה "האנכי הריתי העם הזה 
וכו' כאשר ישא האומן את היונק?"[, ואילו בפרשה זו תכלית 
ישראל  עצמם:  בזכות  גדולים  להיות  יתפתחו  שישראל  הכל 
המה הנודרים להלחם בכנענים, ישראל המה ששרים את שירת 
הבאר - שוב ללא משה, את יעזר כובשים המרגלים בעצמם בלא 
סיוע מאדם אחר, וכאן לראשונה ישראל כובשים ונוחלים קרקע 
מאומות העולם, יש יוזמות פרטיות כביכול של אנשים מישראל 

)מכיר בן מנשה, חוות יאיר(, והדבר אינו מהווה בעיה כלל.
יוצא למעשה, שארבעים השנים של ישראל במדבר היו שנים 

של "התבגרות" מקטנות לגדלות.

הרב רוממות הפרשה
שמאי מיכאל 

אסטרייכר
ביאור עיניני הפרשה

קוראים  אנו  פרשתינו  סוף  לקראת 
על עם ישראל שאמרו שירה. 

זו? על מה היא  טיבה של שירה  מה 
באה? שמא תאמר על המים היא באה, 
אם כן יקשה מדוע על ירידת המן לא 

אמרו שירה?
ה"אור החיים" הקדוש נזקק לשאלות 
נפלא:  ביאור  מכוחן  ומעלה  אלו, 
"ואפשר כי שירה זו על התורה אמרוה, 
הדור  על  תגר  נקרא  לא  כן  גם  ובזה 
חדשה  שירה  שוררו  לא  למה  ההוא 
לה  אשר  מורשה  תורה  להם  כשנתנה 
שירת  זאת  היא  ודאי  כי  תהלה,  נאוה 

התורה שנקראת באר מים".
"ואמרו 'חפרוה שרים' וגו'... הצדיקים 
הם  גדולה  במדרגה  שהיו  הראשונים 
לשתות  ועשאוה  הבאר,  את  שחפרו 
ממנה, והם האבות... ומאז היתה ראויה 
לא  ועודנה  לישראל,  להינתן  התורה 
ממנה,  לשתות  השגה  בבחינת  היתה 
הם משה אשר  עם'  נדיבי  ש'כרוה  עד 
מקבליה  אחריו  ועמדו  לנו.  הורידה 
כנסת  ואנשי  ונביאים  זקנים  ממנו 
והוא  מצפוניה,  וגלו  ופרשוה  הגדולה, 
כרוה נדיבי העם, כי תורה שבכתב בלא 
תורה שבעל פה, אין אדם יכול לשתות 

ממימיה".
הוא  במשענותם'.  'במחוקק  "ואמרו 
חכמי  בתורה  לחדש  שהוסיפו  מה 
בה  כחוקק  אלא  זה  ואין  הדורות, 
חקיקה, ואינו כמדת הראשונים שחפרו 
וכרו, וגם זה אינו אלא במשענותם של 
שכל דקדוק ודקדוק בתורה  ראשונים, 
וכל דבר  פי דבריהם,  צריך לפרשו על 
שלא יהיה מיוסד על פי דברי הקדמונים 

אין לסמוך עליו". 
וב"דעת זקנים" מבעלי התוס' פירשו 
חפרוה  "באר  זו:  בדרך  המקרא  את 
שרים כרוה נדיבי עם" – "כלומר הבאר 
שחופרים  בארות  כשאר  אינה  הזה 
מכובדת  זו  באר  אלא  עבדים,  אותה 
שחפרוה שרים וכרוה נדיבי העם, משה 

ואהרון וזקני ישראל". 
עם ישראל שרו שירה על התורה, ועל 
תורה  על  שירה?  אותה  את  אמרו  מה 
ואהרון  רבינו  משה  שרים!  שחפרוה 
וזקני ישראל, הנחילו לנו את התורה! 
ועל כך אומרים שירה! וכאשר קבלנו 
תורה, קבלנו גם כן במסורת כיצד יש 
ודקדוק  - "שכל דקדוק  ללמוד תורה! 
דבריהם,  פי  על  לפרשו  צריך  בתורה 
פי  על  מויסד  יהיה  שלא  דבר  וכל 
עליו".  לסמוך  אין  הקדמונים  דברי 
ולכשתימצי לומר, על תורה שבאה יחד 
עם מסורת כיצד עלינו ללומדה, על כך 

אומרים שירה...
הלוי  רפאל  רבי  הגאון  סיפר 
הרב  מרן  של  בנו  זצ"ל  סאלווייציק 
מבריסק זיע"א: כאשר אחת מהוצאות 
משניות  בשעתו  הדפיסה  הספרים 
להם  מנין  אבא:  לי  אמר  מנוקדות, 
פה?  שבעל  תורה  בניקוד  המסורת 
לנו  יש  שבכתב  תורה  על  אמנם 
מסורת, אבל על תורה שבעל פה אין 
לנו, ואף על פי שידוע לנו על הגר"א 
מווילנא שלמד תורה שבעל פה בביטוי 
הנקודות לפי כללי הדקדוק, היה זה כיון שהייתה לו מסורת הניקוד גם על תורה שבעל פה, אולם אנו אין לנו כלל מסורת בזה. ומשכך נשאלת אפוא השאלה מהיכן  קיבלה הוצאת 

ספרים זו את מסורת הניקוד בתורה שבעל פה!?
בהזדמנויות רבות זכינו לשמוע זאת מפיו של מרן רבינו הרב שך זיע"א שסוד קיומינו הוא ההליכה בדרכם של הדורות הקודמים בלי שום סטייה ולו הקטנה ביותר - "שום דבר 
חדש לא תקחו, בל יאמרו כי על ידי הלימוד בספרים החדשים יתרבו הלומדים, כי יקל עליהם הלימוד – הקב"ה אינו צריך את הלימוד הזה, רצונו יתברך בלימוד בגמרא ה"ישנה", 

נחזיק כולנו בגמרא ה"ישנה", אשר אותה נאמץ אלינו בנשיקה, הרי את הגמרות ה"חדשות" הללו אי אפשר כלל לנשק"... 
"מצווים אנו בתורה 'שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך' דהיינו לא לשנות כלום מן המסורה שנמסר לנו מדור דור, וזהו יסוד היסודות לקיום התורה הקדושה, ואנחנו מושבעים 

ועומדים לא לסטות מזה"...
אשרינו מה טוב חלקינו, כאשר אנו יודעים כי יש לנו את התורה, כי אנו בני תורה. אבל הרבה יותר מזה יש לנו להודות להלל ולשבח, - לשורר שירה! כאשר אנו יודעים שהתורה 

שניתנה לנו היא תורה עם מסורת, כאשר כל דבר, גם אופן וצורת הלימוד, אינו חדש, אלא מיוסד על פי הקדמונים עד סיני.
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בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

מערכת גליון רוממות מאחלת ברכת מזל טוב
קדם מע"כ ידידנו איש אשר רוח בו הגאון רבי שמאי מיכאל אסטרייכר שליט"א 

מח"ס "מחמדיה מימי קדם" ועורך המדור השבועי "ביאור עניני הפרשה"
 לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הבה"ח יקותיאל ני"ו ביום ראשון הבעל"ט 

יהא רעוא מן שמיא שגדל ויפרח לאילנא רברבא בתורה ויראה
כשאיפתו וכשאיפת אביו הדגול שליט"א לתפארת כרם בית ישראל ובני התורה, אכי"ר



זאת חוקת התורה - התורה היא חוק וצריך 
לשמרה עפ"י כללי התורה ההלכה והמסורת

בתחילת הפרשה )במדבר יט,ב(: "זאת חוקת התורה אשר צוה 
ה' לאמר דבר אל בנ"י ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" וברש"י 

כתב: 'לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה 
לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה'. עוד מביא רש"י מדרש 
אגדה העתיקו מיסודו של ר' משה הדרשן: פרה אדומה - משל לבן שפחה שטינף פלטין של 

מלך, אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תבא פרה ותכפר על העגל.
וידוע להקשות ]ראה מזה בספרי אחרונים עה"ת[ על מה שהעתיק ר' משה הדרשן, דהרי 
קיי"ל דמשו"ה כתיב 'חוקת' לגלות שגזירה היא מלפני ואין להרהר אחריה, ומדוע א"כ המשילו 

הדבר לבן שפחה כו' וחיפשו טעם לפרה אדומה. 
עוד הקשה בבית הלוי עה"ת )פר' כי תשא, שמות לא,יג( מהא דמבואר ביוצר לפרשת פרה 
דממש לא הניח שום פרט בדיני פרה שלא הביא שהוא מכוון להפרטים שהיה בעגל, ולכאורה 
אינו מובן שהתורה קראה חוקה שאין בה טעם למה חתרו ליתן בה טעמים בכל הפרטים עד 
שגם בשארי מצוות שאינם נקראים חוקה לא מצינו שיאמרו בה טעמים יותר ממה שנאמר 
והיא  'אמרתי אחכמה  ז,כג-כד(  )קהלת  הפסוק  על  )יט,ג(  חוקת  במדרש  איתא  ועוד  בפרה. 
רחוקה ממני רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנה', אמר שלמה: על כל התורה כולה עמדתי, 
ועל פרשה זו של פרה הייתי דורשה וחוקרה והיא רחוקה ממני, ולכאורה דברי מדרש הללו 

סתירה לדברים שלמעלה שנתן טעם לפרה, ואילו כאן משמע שלא מצא טעם. 
וכן על עצם הדברים ששלמה המלך חקר ודרש בפרשת פרה ג"כ קשה, איך ומדוע עשה כן 

מאחר שאמר הקב"ה למשה כי גזירה היא ואין להרהר אחריה.
ובכדי ליישב כל התמיהות ראה מזה בבית הלוי )שם( באורך, ונצטט מדבריו, והגם שנבוא 
באריכות דברים קצת, מ"מ מפני חביבות ועוצם הדברים אמרנו שלא למנוע טוב, כי הרבה 
מוסר השכל יש בדבריו עבור כל לומדי התורה ועמליה, לידע כי כל מצוות התורה הם ציווי 
וחוק, וגם אם נראה למאן דהו, לאחר עמל ויגיעה, כי יש מצוות שעפ"י דעתו צריכים להיעשות 
בצורה או בסגנון אחר ממה שנהגו מכבר, ידע כי לא לו ניתנה התורה לשפוט הדברים עפ"י 
התורה  כללי  ע"פ  מרבותינו  שקיבלנו  מה  כפי  מסורת  עפ"י  בכל  ינהג  אלא  ודעתו,  שכלו 
וההלכה מבלי לנטות מאומה מדבריהם, וח"ו מלבדות דברים חדשים מלבו עפ"י דעתו וסברתו, 

על אף שנראים לו הדברים נכונים, ואלו דבריו: 
'והנה מקודם נפרש דברי הפסוק 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני', והיינו שאמר שלמה 
המלך 'אמרתי אחכמה' דהייתי סבור על כל המצוות שיודע אנכי טעמם, 'והיא רחוקה ממני' 
קאי על פרשת פרה שהיה דורשה וחוקרה והיא רחוקה, וסיים עוד: 'רחוק מה שהיה ועמוק 
עמוק מי ימצאנה', והיינו, דמפרשה זו הבין דאינו יודע גם בשארי המצוות, וזהו שאמר 'רחוק 
מה שהיה', דמפרשה זו הבין שכל התורה רחוקה ממנו כמו שהי' מקודם שהתחיל לחקור בה, 
וכל התורה 'עמוק מי ימצאנה', ושוב מצאתי במפרשים שפירשו כן לכוונת המדרש והפסוק, 

דע"י פרשת פרה הבין שכל התורה כולה נעלם ממנו טעמיהם. 
ובזה יבואר הפסוק 'זאת חוקת התורה וגו' ויקחו אליך פרה וגו', ולכאורה הרי פרה רק מצוה 
אחת שבתורה ואמאי קרי לה 'חוקת התורה', אלא הכוונה שרק מפרה יתברר להאדם דאינו 
יודע מאומה מכל מצוות שבתורה וממילא ידע שכל התורה חוקה היא, וההסבר לזה דהרי כל 
המצוות מקושרים ומשולבים אחת לאחת וכולם תלויים זה בזה, וכמו שבאדם השפל יש בו 
– הרמ"ח עשין  כן המצוות  ותלויים אחד באחד,  וכולם קשורים  גידין  ושס"ה  רמ"ח אברים 
ושס"ה ל"ת קשורים כאחד והם כולם אחד, וא"א לירד לסוף אחת מהם בלא ידיעת כולם, וכיון 

שהגיע לפרה ולא ידע טעמה מוכח ממילא דאינו יודע כולם. 

לאדם  גדול  וגדר  סייג  הוא  אדומה  דפרה  מדברינו,  היוצא  ונמצא 
המתבונן בשכלו לחקור בטעמי המצוות לבל יכשל בהם לדון אחר שכלו 
ולהרוס ולומר אנכי הרואה לידע טעמם, ועי"ז יוכל להכשל להוסיף או 
לגרוע, רק צריך לעשות הכל בכל הפרטים כפי מה שקיבלנו מרבותינו 
ע"פ כללי התורה וההלכה הקבוע בלי נטות מאומה מדברי השו"ע, כיון 
דהוא יודע בעצמו שאינו יודע עומק הדברים, ונמצא דמצוות פרה הוא מנגד ממש למעשה 
העגל, והיא סייג וגדר שלא להכשל עוד ברעיונות כאלה לבדות מלבו עבודות ומעשים חדשים 

שלא נתקבלו מרבותינו הלכה.
וזהו כוונת המדרש שאמרו על פרה תבא אמו ותקנח צואת בנה, לא שנתכוונו שזהו עיקר 
הטעם של המצוה, דמצוה זו הי' בתורה גם קודם חטא העגל והתורה קדמה לעולם, ורק כוונתם 
דכיון דפרה הוא חוק ואינו ידוע טעמה, זה הוא המקנח צואת בנה, דמחמת דהיא חוק ממילא 
היא שמירה וסייג לבל יכשלו עוד להבא בדברים כאלה הדומים לחטא העגל, וממילא נתכפר 
בה גם חטא העגל העבר, והא דבחרה התורה במצוות פרה להסתיר טעמה מעיני האדם ולא 
המצוה  והיתה  המצוות,  שארי  על  למדין  היינו  וממנה  נסתרת,  שיהיה  אחרת  במצוה  בחרה 
ההיא כפרה על העגל, הוא משום דפרטי המצוה של פרה דומים ממש להפרטים שנעשו בעגל, 
וכמש"כ רש"י בשם ר' משה הדרשן, ומש"ה נעלם טעם מצוה זו כדי שהיא תהי' המכפרת עליו, 
וגם כי כל שעבודי ישראל יצאו ע"י העגל וכמו שאמרו )ערובין נד,א( 'אלמלא לא נשתברו 
הלוחות כו' שנאמר חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות', ומצוות פרה היא רומזת 
על סוף הגאולות, וכמש"כ לעיל בפר' בא, ולכך נשארת היא חוקה ונסתרת בטעמה עד לעתיד 

לבא', ע"כ.
וכעין דברים אלו נמצא גם בספר 'חנוכת התורה' עה"פ, ובסגנון מעט שונה, דכתב שם דודאי 
מצינו טעמים הרבה אף על מצוות פרה אדומה כמו תבא אמו וכו' ועוד טעמים, רק שעיקר סוד 
טעמי' הפנימיים נעלם ולא נגלו רק למשה, א"כ נראה ששלמה המלך ודאי ידע כמה טעמים על 
מצוות פרה אדומה אלא שסודה נעלם ממנו, והנה מכח שכתוב 'ויקחו אליך' דרשו חז"ל לך אני 
מגלה טעמה, ומזה ידע שלמה שלא עמד עדיין בסודה משום דכתיב 'אליך' דוקא למשה וכו', 
והנה אחר שאמר טעמים בכה"ת כולה חשב שכבר עמד על אמיתיות הטעמים וכשהגיע לפרשת 
פרה אדומה אמר ג"כ טעמים, והנה אחר שידע ששם גבי פרה לא עמד על הטעם הפנימי א"כ 
אף בכה"ת ג"כ אפשר שעדיין לא עמד על פנימיות הטעמים וכו' לכן אמר 'אמרתי אחכמה' 
בכל התורה כולה, דהיינו שהייתי סבור שכבר עמדתי על סוד הטעמים, אבל כשהגעתי לפרשת 
פרה אדומה נודעתי שהיא רחוקה ממני, שגם טעמים של כה"ת הוא רחוק ממני, שלא עמדתי 

על סודן האמיתיים וכו'.
אמנם על אף יסוד דבריו ויישוב התמיהות אכתי יש להקשות מדוע שלמה המלך מלכתחילה 
חקר ודרש בטעם מצוות פרה, זאת על אף שאמר הקב"ה למשה 'חוקה חקקתי', ואפשר דלימד 
לנו כאן שלמה המלך יסוד גדול בחיוב לימוד התורה, שגם באופן שיודע הלומד שלא יצליח 
עצמו  לפטור  יכול  איננו  עכ"ז  דהלכתא,  אליבא  ולאסוקי שמעתתא  מסקנא  ולהסיק  להשיג 
משו"כ מלימוד ועיון ההלכה, אלא הוא יש עליו חיוב ללמוד ולהתעמק לידע מדוע אינו מבין, 
וכך היא דרכה של תורה, וכל שיגע בדבר להבין ולהשיג ידיעות בתורה הרי עמל בזה בהבנת 
מאמר התורה שהוא חוק, וכמו שלמדים מכאן שעל אף שזה חוק הרי מחובת תלמוד תורה 
להבין למה זה חוק, ולפיכך מוטל עלינו לבקש אחר כל האפשריות לטעם הדבר, ורק אחר 
היגיעה והביקוש כשנראה שאין הטעמים שהשגנו מועילים עדיין לדין פרה, אז נבין לאשורו 

מה שאמרה תורה שזה חוק.
אלא שבאמת יש מקום לדון האם אכן יש חיוב או ענין לידע לדרוש ולחקור אחר טעם של כל 
מצוה ומצוה, או שמטעמים דלמעלה הרי שטוב יותר שלא לדרוש, אלא לעשות הדברים כציווי 

וכחוק, ויש בזה דעות בפוסקים, אך מפאת קוצר המקום והזמן נסיים כאן.  

לימוד התורה מתוך מידות 
טובות ועם לימוד המוסר

הלימוד  צורת  על  חיזוק  דברי  להלן 
הנדרשת לכל לומד תורה באשר הוא, 

כפי שאמרם הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל באחת משיחותיו: 
שמעתי מרבנו הסטייפלר זיע"א הרבה פעמים, שבשביל להצליח לגדול בתורה צריך 
דבר אחד: לא לחשוב על כבוד! יש מושג 'נשבר לי' - בן אדם מתחיל ללמוד ונשבר 
לו. כל הנשבר לי זה מסיבה אחת; הוא רוצה כבוד. נדמה לו שהחברותא מצליח יותר, 
ונראה לו שהשני יותר מוצא חן בעיני הראש ישיבה, ונדמה לו שלזה הראש ישיבה חייך 
ואת זה המשגיח ליטף, ועליו לא מסתכלים, ונשבר לו. הסיבה לכך מפני שהוא לומד 
בשביל כבוד! ובשביל מה באמת לומדים? בשביל דבר אחד, כי סוף כל סוף אחרי כל 
העשרות שנים שמסתובבים כאן מגיעים למקום ששם שום דבר לא תופס חשיבות, רק 

תורה! כאן זה רק פרוזדור.
כל אחד שיעשה חשבון, עוד עשיריה הוא פורט ועוד עשיריה, ויש כאלה שפורטים 
את העשור החמישי, והעשור הששי, ואח"כ מגיעים לעולם ששום דבר לא תופס מקום; 
ולא מגרשים. ה"חפץ חיים" אומר, שלא מדברים שם לא על  ולא צ'קים  לא כספים 
מסחר של יערות ולא על החלפה של מטבעות זהב ולא על חכמה חיצונית, שום דבר לא 
תופס שם מקום, רק תורה! וכמה שבן אדם למד יותר ומגיע לשם עם מטען גדול יותר, 

הוא מרגיש יותר מכובד ויותר טוב. ואם לומדים בשביל זה לא אכפת לו שום דבר.

איזהו מכובד המכבד את הבריות
כמו שכתוב  בישיבה,  מורגש  ושיהיה  יהא אדם!  לעולם  טובות.  - מדות  העיקר  זה 
באבות )פ"ו מ"א(: "אהוב", שהבריות אוהבים אותו. ושישמע מה שהשני אומר. כתוב 
משנה מפורשת )שם פ"ד מ"א(: "איזהו מכובד המכבד את הבריות", היה אומר רבי 
טועה  הוא  אחרת  בדרך  מכובד  להיות  שחושב שאפשר  שמי  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים 
בדבר משנה. זו העצה היחידה שיש. וזה מתבטא בכל מקום; הוא מכבד את החברים 
שלו, הוא מכבד את הרב'ס שלו, הוא מכבד בבית את ההורים ואת המשפחה. הוא 'בן 

אדם'!

עליונים למטה ותחתונים למעלה
ראיתי  הפוך  "עולם  אמר  לוי  בן  יהושע  ר'  של  שהבן  נ',  דף  בפסחים  בגמ'  כתוב 
עליונים למטה ותחתונים למעלה, אמר לו בני עולם ברור ראית". כאן זה עולם הפוך, 
מה שפה אתה רואה עליונים ותחתונים זה עולם הפוך, ומה שראית למעלה שעליונים 
למטה זה עולם ברור. רש"י אומר ביאור בזה, והתוס' בבבא בתרא מביאים מרבנו חננאל 

מה שהזכרנו.
תשמעו מה שאומר ה"חזון יחזקאל"; כאן בעולם הזה, הסיווג של עליונים ותחתונים 
הרבה פעמים או ברוב הפעמים הוא כך, שמי שיש לו כשרונות גדולים, ותפיסה חריפה 
ומהירה מאד שלא צריך כל כך הרבה להתאמץ; הוא פותח את הספר והוא כבר יודע 
מה שנעשה בסוגיא, הוא מסתכל בכמה ראשונים ואחרונים - בכמה קושיות - ובזמן 
מועט כבר יש לו את כל התמונה, וכל היום הוא הולך מאחד לאחד ועושה קול רעש 
גדול, תלמוד תורה כנגד כולם, ומפלפל וצועק, זה נחשב עילוי, וזה נחשב הגאון, וכולם 
מכבדים אותו, והוא תופס מקום בראש. משא"כ זה שאין לו כאלה כשרונות חריפים, 

ואין לו כזו תפיסה, אבל יש לו שקידה, והוא יושב בפינה שלו בישיבה ולומד דף אחרי 
דף, ואצלו ה'סדר' מלא - השעות מלאות, והוא לא מתבטל, ולא מדבר דברים בטלים 
באמצע הלימוד, והוא "אוהב את הלימוד ושונא את הבטלה" כמו שכותב הסטייפלר, 
ולומד עוד פעם את הגמרא, וארבע פעמים שהוא לומד נחשב אצלו כפעם ראשונה, ואז 
הוא מתחיל להבין, ואחרי זה הוא חוזר ומשנן עוד פעם, וכל פרק הוא חוזר עוד פעם 
ועוד פעם, וכך במשך ה'זמן' הוא לומד כך וכך דפי גמרא, ובמשך שנה כך וכך, אליו לא 
תמיד מתייחסים. וכששואלים מי כאן בישיבה העילוי, מצביעים על הראשון ולא עליו.
אומר ה"חזון יחזקאל", כאן לא מסווגים את העליונים והתחתונים אליבא דאמת כל 
כך... כאן זה עולם הפוך, אבל כשבאים לעולם האמת - כשבריה דרב יהושע בן לוי 
איתנגיד ונח נפשיה, שם הוא ראה, שאלה שכאן היו תחתונים שם הם עליונים, ואלה 
שכאן היו עליונים והם צפו מלמעלה, שם הם תחתונים. והוא חשב שזה עולם הפוך, 

אמר לו אביו, עולם ברור ראית. זו האמת! זו הברירות!

העבודה השקטה בלי כותרות
אשרי מי שיודע את זה כשהוא עדיין בעולם הזה, הוא יודע שהדרגה האמיתית של 
יומית; לשמור את  היום  זו העבודה השקטה בלי כותרות, העבודה השקטה  עליונות 
הסדרים של התפילה, ואת הסדרים של הלימוד, ואת הסדרים של המוסר, וללמוד את 
החצי שעה של מוסר בצורה רצינית, ללמוד על הסדר. כמו שהוא לומד גמרא על הסדר 
ומשניות על הסדר וחומש על הסדר, כך צריך ללמוד מוסר על הסדר. אם הוא מחליט 
ללמוד "מסילת ישרים", הוא לומד היום פרק, ומחר פרק, וחוזר ומשנן, וגומר, וחוזר 
ישרים".  ה"מסילת  לשונו  על  שגור  שיהיה  צריך  יהודי  כל  הרי  פעמים.  כמה  חלילה 
וללמוד "שערי תשובה", ו"חובות הלבבות", ו"ארחות צדיקים". ללמוד על הסדר בצורה 

מסודרת.

שקידת התורה ותיקון המידות הם שני דברים הבאים כאחד
זצוק"ל  הגרמ"מ שולזינגר  שכתב  ומאלף  נוקב  מכתב  בזה  נביא  הדברים  להשלמת 

בענין זה:
מה  וכל  קיימות,  בלתי  דמיוניות  בחקירות  שוקע  שאתה  שחבל  כמדומני  לענ"ד 
שציטטת והבאת מהקדמונים אין סתירה כלל בין הדברים, ואין כאן קושיות שצריך 
להתאמץ לתרצן וליישבן, והכל פשוט מאד, שאדם צריך תמיד ללמוד בשקידה היותר 
גדולה שהוא מסוגל, ותוך כדי זה לשים עיניו ולבו כסדר על מידותיו לשפרן ולעדנן 
ולהתאימן לרצון השי"ת, ואין כאן חלוקה לתקופות ולזמנים, אלא הכל צריך להעשות 
ביחד, ולהיות שקידת התורה ותיקון המידות שני דברים הבאים כאחד, וכל אחד ואחד 
מקבל דין מן דין ומסייע דין לדין, והכל כמובן בסייעתא דשמיא ע"י תפילה בכוונה 
טבעם  יד  אין  כאשר  לשבים  השי"ת  ויעזור  אותו,  מסייעין  ליטהר  והבא  שלם,  בלב 

משגת.
כל  הן אם  ולהיזהר לגמרי משיחות של בטלה, אשר  ועיקר חשוב מאד הוא להימנע 
חטאת, ומערטל את האדם מכל צורתו הרוחנית הקדושה שכבר זכה בה עד עתה, ובפעם 

אחת רח"ל הוא מוריד עדיו מעליו, רח"ל, וצריך לברוח מזה כבורח מן האש!
ולשנן היטב ולקיים את כל האמור באגרת א' שב"קריינא דאגרתא" ח"ג.

היצה"ר  של  מפיתוייו  להיזהר  תמידית  לב  תשומת  מחייבת  לטהרה  והשמירה 
המתחדשים בכל יום ובכל עת ובכל שעה, רחמנא ליצלן ולישזבן.

רוממות ההלכה
סוגיה הלכתית בפרשה

הרב
ישראל

לנג

רוממות התורה
חיזוק התורה



"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך 
ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" )יט,ב(

בשכר  רבא,  'אמר  פח,ב(:  )חולין  חז''ל  אמרו 
בניו  זכו  ואפר'  'ואנכי עפר  אבינו  שאמר אברהם 

לשתי מצוות אפר פרה ועפר סוטה'. ומבואר שם בגמרא, שאין הכונה רק לזה שהם 
קיבלו את המצוה, אלא שהם זכו באפר פרה שיש להם מזה הנאה, שהרי ע''י האפר 

הם נטהרים מטומאתם. )עיי"ש ברש"י(
אמר מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א, כי בעודו צעיר לימים הוקשה לו דבר זה, מה 
הזכות הגדולה בכך שניתן לישראל אפר פרה, והרי היה עדיף שלא יהיה להם כלל 
)נזיר  זו מצינו בנכרי  דין טומאה וממילא הם שלא יצטרכו לאפר פרה. ועל דרך 
סא,ב( שלומדים מפסוק שאינו מקבל טומאה, והכלל הוא 'כל שיש לו טהרה יש לו 
גוי שאין לו טהרה של פרה  טומאה, וכל שאין לו טהרה אין לו טומאה', וממילא 
אדומה אין לו טומאה! הרי מבואר שרק כשיש טהרת פרה אדומה אז יש דין טומאה, 
וא"כ קשה מה הזכות הגדולה באפר פרה, הרי בלי אפר פרה לא היה כלל מציאות 

של טומאה, וכמו בגוי.
וביאר מרן זיע"א, שאכן נראה ללמוד מכאן שטומאה היא פגם בנפש, והפגם הזה 
קיים גם במקום שאין הלכות של טומאת מת. ובזה זכו ישראל למתנה של אפר פרה, 
שעל ידה הם נטהרים מהפגם בנפש! משא"כ גוי, הגם שאין לו דין טומאה, היינו רק 
לענין זה שאינו מטמא אחרים, אבל הפגם בנפש קיים בו, אך אין בידו האפשרות 

לתקן את הפגם בנפש לעולם, כיון שאין לו את הזכירה באפר פרה.
והוסיף מרן זיע"א להביא על כך ראיה על פי הנשמע בשם אדוננו הגר"א נ''ע, 
אמרו במגילה )טו,ב( מה ראתה אסתר שזימנה את המן לסעודה, והובאו שם בגמרא 
כמה טעמים. ואמר הגר"א, אילו הוינא התם אמינא אנא ג"כ טעמא, והוא ע''פ דברי 
הדבר  אירע  אם  ביניהם,  עוברת  נדה  אנשים שאשה  קיא,א( שני  )פסחים  הגמרא 
בתחילת נידתה היא הורגת אחד מהם, ואם זה בסוף ימי נידתה היא עושה מריבה 
ביניהם. ודבר זה ביקשה אסתר לעשות בין המן לאחשורוש, כי באותה שעה פירסה 
נדה )עיין מגילה טו,א( והזמינה את המן לסעודה כדי שאם היא בתחילת נדתה היא 
תהרוג את אחד מהם, ואם היא בסוף נידתה תעשה מריבה ביניהם, וממילא תתבטל 

הגזירה, ע"כ משמועת הגר"א.
מעתה, אם אמת שיצאו דברים אלו מפי הגר''א הרי שיש מכאן ראיה שאף על פי 
שגוי לא נטמא בנדה, אך מכל מקום זה גורם לו פגם בנפש והדבר עלול להזיק לו, 

והגם שהגר"א אמר זאת בתורת דרוש, מכל מקום זה גם מתאים להלכה.
אכן תשובה אחרת השיב הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל מראשי ישיבת מיר על 
קושיתו של מרן זיע"א, וזאת ע''פ דבריו הנודעים של הרמב"ם )פיה"מ פרה פ"ג 
נטמא  שלא  ממי  יותר  גדולה  מעלתו  פרה  אפר  עליו  והוזה  שנטמא  מי  כי  מ"ג(, 

מעולם, לפי שהפסוק כבר שפט עליו שהוא טהור!
ולפי"ז מיושבת הקושיא, כי זו עצמה הזכיה של ישראל באפר פרה שהכתוב מעיד 

עליהם שהם טהורים, משא"כ בגויים שלא זכו לזה.
בדרך נוספת תירץ הגאון זצ''ל, שעצם הטומאה היא הוכחה על מעלתו של המקבל 
טומאה, מאחר שטומאה שייכת רק בדבר שיש בו מעלה וחשיבות, וכמו דקיי"ל שאין 
קבלת טומאה אלא בכלי שלם, אבל כלי שלא נגמרה מלאכתו אינו מקבל טומאה, 
וכן כלי שנשבר, פרחה לה טומאתו, נמצא שהטומאה מוכיחה על מעלתו של המקבל 
טומאה, ולכן אי אפשר לומר שעדיף היה אילו לא היה טומאה כלל, אלא עדיף להיות 

במעלה של מקבל טומאה ולזכות לאפר פרה שמטהר טומאה זו.

"ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל" )יט,יד(
בגמ' ברכות )סג,ב( דרשו מכאן "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 

עליה".
ובריש הפרשה כתיב, "זאת חקת התורה וגו' ויקחו אליך וגו". ודרשו חז"ל שענין 
פרה אדומה היא "חוק", ואין בה תפישה אנושית. ופשוט הדבר שכיון שפרה אדומה 
היא "חוק", אף כל התורה נחשבת כ׳׳חוק" כי התורה מקשה אחת היא, וכאשר פרט 
אחד שבה איננו מובן הרי שכולה איננה מובנת. ולכן כתוב כאן "זאת חוקת התורה" 

ולא זאת חוקת הפרה, כי התורה כולה היא בבחינת חוק.
אלא שעדיין יש להבין, האם יש סיבה לכך שהדרישה "להמית עצמו עליה" נכתב 

באותו הפרשה בה נקראת התורה "חוקה"?
כתב הגרי"פ גולדווסר שליט"א: שמעתי בשם מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א דבר 
נפלא. אילו היתה התורה חכמה הנתפשת בשכל אנושי, אזי אף אם התעצלנו והבנו 
אותה רק בתשעים אחוז, למשל, היו אותן תשע עשיריות נחשבות "תורה" וקיומן 
היה נחשב "מצוות". היה זה כמי שהבין רק את רוב עצותיו של הרופא ונהג על פי 
מה שהבין, הרי שגם אם לא יבריא לגמרי יבריא במקצת. אבל מכיון שהתורה היא 
"חוק", הרי היא נשגבת ונבדלת מתפישת בשר ודם, אלא שהקב"ה הורה לנו: עשו 
כפי הבנתכם אותה. אזי יש הבדל עצום בין אם התאמצנו להבין אותה בכל כוחנו 
לבין אם התרשלנו והבנו אותה רק "בערך". אם עמלנו בה בכל כוחנו - המסקנה 
שהגענו אליה היא "מאה אחוז תורה" אף אם לא נתכוונו לשכל האלקי, כי כך גזרה 
חכמתו יתברך שכל אשר יצמח בקרקע דעתנו אחר עמל ויגיעה - הוא תורה. אבל 
ואינו  ערך  אין  הזה  ל"בערך"   – "בערך"  רק  אותה  והבנו  בלימודה  נתרשלנו  אם 
נחשב "תורה". כמו שמי שדומה בתשעים אחוז לראובן איננו ראובן כלל. וכמו כן 
מספר טלפון שהוא שגוי רק בספרה אחת לא יצור שום קשר עם הנמען. כך, אם 
אמר הקב"ה: מה שתבינו אחרי מאמץ מקסימלי הוא תורה - מה שנבין אחר מאמץ 
של תשעים אחוז אינו כלום, כי לא על ההבנה האנושית הזו נתן הקב"ה הסכמה 

שתחשב "תורה"!

"ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל" )יט,יד(
אמרו חז"ל )שבת פג,ב(: "אמר רבי יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית 
המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל, 

אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה".
ומתחילה יש להבין, מהו חידוש יש בדברים "שאל ימנע עצמו", הלא זוהי מצוה 
טעון  ועוד  זה?  פשוט  בחיוב  התנא  כאן  הוסיף  ומה  שעה,  ובכל  עת  בכל  גמורה 
ביאור, כיון שדבר פשוט הוא שחיוב תלמוד תורה הוא בכל זמן, א"כ מה החידוש 
המיוחד הנוגע לזמן של "שעת המיתה"? שהרי ממה נפשך, אם האדם הנוטה למות 

אינו מסוגל ללמוד באותה שעה, ודאי שאי אפשר 
לחייב אותו לעשות כן, ואם הוא מסוגל לזה, הרי 
בשאר  חייב  שהוא  כפי  ללמוד  חייב  שהוא  וודאי 
כל המצוות, וא"כ מהו החידוש המיוחד של "שעת 

מיתה"?
זצוק"ל:  קרלנשטיין  "גרודנא", הגרד"צ  ישיבת  ראש  הדברים  ביאור  על  ועמד 
בגמרא במנחות )צט,ב( מובאת דעת רבי ישמעאל שיש על האדם חיוב גמור ללמוד 
תורה ביום ובלילה. אולם יש שם מאן דאמר אחר שחולק בזה - "אמר ר' שמואל בר 
נחמני א''ר יונתן פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה, אלא ברכה". מבואר איפוא, שיש 
דעת הסובר שחיוב תלמוד תורה עומד על שני פרקים בכל יום - שחרית וערבית. 
ומעתה יש להבחין כי בעל המימרא בגמרא הוא רבי יונתן, ואכן אף הוא עצמו בעל 

המימרא כאן האומר שאדם לא ימנע עצמו מדברי תורה אפילו בשעת מיתה.
והביאור בזה הוא לשיטתו, כי אף שלדעתו אין חיוב ממש מעיקר חובת תלמוד 
ימנע עצמו מדברי  לא  ענין ש"לעולם  יש  מקום  ובכל שעה, מכל  בכל עת  תורה 
תורה", ונתחדש בדבריו שענין זה תובע מן האדם לעסוק בתורה בלא הרף - ואפילו 

בשעת מיתה.
ובזה נתבאר היטב, כי גם לדעת רבי יונתן שאדם יוצא ידי חובת תלמוד תורה 
בפרקים של שחרית וערבית, מכל מקום עליו להוסיף וללמוד תורה בכל עת ובכל 

שעה, וענין זה אינו נפסק ממנו לעולם, ואפילו בשעת מיתה.
מזמנים  יותר  מיתה'  'שעת  של  המיוחד  החידוש  את  לבאר  מקום  יש  עדין  אך 
אחרים: ואכן הדברים כבר נאמרים לכאורה בנוסח "תפילה זכה" )הנאמרת בערב 
יוה"כ( מיסודו של בעל ה"חיי אדם", ובזה"ל: "ונהיה כל ימינו בתשובה ומעשים 
טובים עד סוף רגע האחרונה אשר יהיה לרצון לפניך לאסוף את נשמותינו אליך, אז 

יהיו כל מחשבותינו דבוקים בך ואז תצא נשמותינו בקדושה ובטהרה".
ומאחר ולמדנו כי מבקשים אנו מעלה של יציאת נשמה מתוך דביקות בד', הנה את 
הדרך הראויה ביותר להדבק בד' פירש לנו אבי הישיבות מרנא רבי חיים מוואלוז'ין 
נ"ע )"נפש החיים" ש"ד פ"י(, כי על ידי עסק העיון בתורה לבד, האדם דבוק ברצונו 
ודיבורו יתברך. ומאחר ולימוד התורה הופך את אותו להיות דבוק בד', א"כ כל מי 
שעוסק בתורה בשעת יציאת נשמה הרי הוא זוכה ליציאת נשמה מעולה ביותר. והן 
הן דבריו של רבי יונתן, שהרי למי שחולק על רבי יונתן וסובר שהוא מחוייב בלימוד 

תורה בכל רגע, הרי פשוט שגם בשעת מיתה חל עליו חיוב גמור זה.
יונתן שזהו רק בבחינת מעלה מובחרת להיות עוסק בתורה כל  לדעת רבי  אכן 
שעה, לכן אם נבוא לדון ולדעת גם מהי ההנהגה המובחרת והמעולה ביותר שיש 
לאדם לעשות בשעת יציאתו מן העולם, על כך אמר רבי יונתן שזה בלימוד התורה, 
ויחדיו הם הדרך ליציאת נשמה  באשר על ידה יש לימוד תורה עם דביקות בד', 

הנעלה ביותר. 
וראה זה פלא, שהדבר ערוך ומפורש ב'ספר חסידים' )אות תמח(: "מי שנטה למות 

ידברו דברי תורה עמו, כדי שתצא נפשו בדברי תורה"...

"ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד וגו' ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו 
ֶׁשִבי" )כא,א(

ויש לדקדק, הלא הפסוק מדבר בישראל, וא"כ פשוט לכאורה שהכוונה היא שהשבי 
נראית  "ממנו"  ותיבת  ֶׁשִבי",  ִמֶּמּנּו  "ַוִּיְׁשְּב  הכתוב  אמר  א"כ  מדוע  מישראל,  נלקח 
מיותרת? כמו כן יש להבחין, כי בין תיבת "ַוִּיְׁשְּב" לתיבות "ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי" ישנו פסיק, 

וגם זה אינו עולה עם פירוש הכתוב?
עמד על ביאור הדברים הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א מרבני העיר 'קרית 
ספר': הנה מה היה השבי שלקחו הכנעני מישראל? - כבר פירש רש"י )ע"פ חז"ל(: 
והרמב"ן הוסיף על הדברים, כי אותה  "וישב ממנו שבי - אינה אלא שפחה אחת". 
לקחתה  הכנענים  חזרו  ועכשיו  בשבי,  אותה  לקחו  וישראל  כנענית,  היתה  שפחה 

אליהם.
 - במלחמה  מישראל  שבו  הכנענים  "ַוִּיְׁשְּב" -  מופלא:  באופן  הכתוב  יתבאר  ובזה 
"ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי" - מה שנטלו מהם בעבר כשבי, ובתיבת "ִמֶּמּנּו" מלמד הכתוב את מי הם 
שבו מישראל, כאמור, שפחה שישראל שבו מהם קודם לכן. ומעתה גם הפסיק במקומו 
עומד, כי "ַוִּיְׁשְּב" - הכנעני מישראל - "ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי" - מה שנטלו מהם קודם לכן בשבי.

"ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה" )כא,יז(
זו מה טיבה, גם למה אמרו  וז"ל: צריך לדעת שירה  כתב ה'אור החיים' הקדוש, 
כי  ואפשר  ביאור.  צריכה  הפרשה  כל  גם  המים,  על  שאמרו  כמו  המן  על  שירה 
שירה זו על התורה אמרוה, ובזה ג"כ לא נקרא תגר על הדור ההוא למה לא שוררו 
שירה חדשה כשניתנה להם תורה מורשה, אשר לה נאוה תהילה, כי ודאי זאת היא 
שירת התורה שנקראת באר מים, נקראת באר על שם המקור שהיא שכינה עליונה 
שנקראת באר, גם לפי שהתורה נמשלה למים, עכ"ד. ]וראה בדבריו כיצד דרש את 
כל המקראות כמין חומר, ובאמת כבר בגמרא )עירובין נד,א( מצינו שדרשו מקראות 

אלו על עסק התורה ביחוד[.
ה'אור  של  דבריו  את  ציטט  משיחותיו,  באחת  שליט"א  אויערבאך  הגר"ש  מרן 
החיים', ושאל על כך, אם אמנם שירה זו על התורה היא באה, למה המתינו עד עתה 
ולא שוררו ושבחו עליה כבר שנים רבות קודם לכן, בשנה הראשונה לצאתם מארץ 

מצרים למרגלות ההר, ולמה המתינו לשיר דווקא לאחר נתינה זו של הבאר?
וביאר מרן הגר"ש שליט"א, שבאמת עצם קבלת התורה אינה טעונה שירה, שכן 
התורה עצמה היא היא שירת החיים עצמם, ומקרא מלא דבר הכתוב )תהלים קיט,נד( 
'ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי', ואם כי מצינו שנענש דוד המלך על שקרא לדברי 
תורה זמירות, זה רק מחמת שהיה נשמע מדבריו שתורה היא רק כמין זמירות, אבל 
ודאי שנתגלה כאן ברוח הקודש שישנה בחינת שירה וזמירות בתורה. ]א"ה, עיין 

הקדמת רבינו הגדול זצוק"ל לספר 'אבי עזרי'[
ומכל מקום כאן כאשר כבר היה זה זמן של שירה, בגין הניסים הגדולים שהתרחשו 
מעל לדרך הטבע, וזכו להנהגה מיוחדת יותר ממה שהיה אצל חזקיהו המלך שהוא 
ישן על מיטתו והקב"ה נלחם לו, וכאן זו דרגה גבוהה יותר, כי חזקיהו ידע שהאויבים 
קמים עליו, וכאן אפילו לא ידעו מזה, כמו שמבואר בדברי רש"י )טז( 'אמר הקב"ה 
וכיון שזמן שירה הוא, שוב שוררו גם על  )יעו"ש(,  מי מודיע לבני הנסים הללו' 

קבלת התורה.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב
דוד 

ויספיש



בואו חשבון - מהות חיי האדם
סח  )כא,כז(".  חשבון  בואו  המושלים  יאמרו  כן  "על 
הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל: הרבי ה'חזון יחזקאל' היה אומר, 
תשכ"ב,  שנת  גדליה  בצום  זאת  אמר  הוא  ובסלבודקא 

לפני מיטתו של הרב אולשוונג ז"ל. כי הנה דוד המלך אשר חיבר את ה'ספר תהילים', 
אומר, 'הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי'. והיינו, שדוד המלך אומר, אני אבוא לפני 
הגדול, שהוא  החיבור  דוד המלך שחיבר את  והרי  שכתוב עלי.  ספר,  במגילת  הקב"ה 
ספר התהילים, הוא היה צריך להגיד, הנה באתי - אני אבוא לפני הקב"ה, במגילת ספר 
שכתבתי, או במגילת ספר שחברתי, ומהו זה שאומר 'במגילת ספר כתוב עלי'? אלא, 
ודאי, שזה דבר גדול מאד - החיבורים שהאדם מחבר, זה דבר גדול וקדוש עד אין קץ 
וכל שכן דוד המלך שהוא  זוכה לחבר לאמיתה של תורה,  - החיבורים שהאדם  וערך 
מחבר ברוח הקודש. אבל בכל זאת יש חיבור שהוא יותר גדול מזה. ולכן, דוד המלך 
כשהוא מדבר, ואומר, 'הנה באתי' - במה אני אבוא לפני הקב"ה, אז הוא מדבר מהיותר 

גדול מה שיש, וכדלהלן.

יש 'מגילת ספר כתוב עלי'.
כל בן אדם הוא 'מגילת ספר' והספר יש לו שתי כריכות, יש כריכה 

מצד ימין ויש כריכה מצד שמאל.
של האדם הם ספר, הכריכה מצד ימין זה יום הלידה של  החיים 

האדם והכריכה מצד שמאל זה יום הפטירה של האדם.
ובין שתי הכריכות האלה, יום יום, האדם כותב דפים. כל יום בן אדם כותב, עוד דף, 
עוד דף ועוד דף... והספר נהיה עב כרס, זה 'מגילת ספר כתוב עלי'. ה'מגילת ספר' הזו, 
שהאדם כותב יום יום. בעמל התורה שלו, בשקידת התורה שלו ובשבירת המדות. וכן 
במעשי הצדקה והחסד שלו, כל הדברים הטובים והנעלים שאדם עושה, ויום יום נכתב 

על דף, - זה ה'מגילת ספר כתוב עלי'. 
ואחי הג"ר שמואל זצ"ל הראה, שאלו הם דברי ה'חובות הלבבות', )שער חשבון הנפש, 

חשבון הי"א(, הכותב: "וִזכרו, כי הימים מגילות, ִכּתבו בהם מה שתחפצו שיזכר לכם"!
ופעם אחת כשדיבר הרב אברמסקי לפני בני הישיבה, אמר: תשמעו מה שאדם זקן 

אומר לכם, אדם עם נסיון בחיים. אני מבקש מכם, שתכתבו ספר יפה.

רוממות המידות
חיזוק ההנהגות והמידות

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
שלמה 

לף
"אתם קרוים אדם"

לפניו אחד  זיע"א בשווייץ, התאונן  כשהיה מרן הגרי"ז 
עיניו,  למראה  לסבול  יכול  איננו  שהוא  החרב,  מפליטי 

כיצד הגויים מסתובבים כל כך רגועים ושלוים, כאילו לא קרה מאומה...
ענה לו מרן זיע"א על אתר: "איך — זעה זיי גארנישט"... ]אני - אינני רואה אותם 
בכלל[, והמשיך מרן זיע"א בקול נרגש: שטייט אין רמב"ם )הלכות אבות הטומאות 
סופרים".  מדברי  זה  שאף  בעיני  וקרוב  וכו'  נבילה  עכו"ם  "שחיטת  ה"י(  פ"ב 
שרייבט דער ראב"ד: "כי העובדי כוכבים הם כבהמות, ואין מטמאין, ואין מיטמאין, 
עם הדומה לחמור, הן גויים כמר מדלי, ואת כולם ישא רוח, והחושב אותם לכלום 

אסף רוח בחפניו!..."

אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה
להלן שני מכתבים יסודיים ממרן הגרמ"ש שפירא זצוק"ל ראש הישיבה ד"באר 
יעקב", בה מביע את חרדתו העמוקה מקצה של נגיעה בנשמת אפנו – הישיבות 
לחזור  ימות באוהל", עלינו  כי  "אדם  אנו קוראים על  זו בה  הקדושות. בפרשה 

ולשנן לעצמנו את דבריהם של רבותינו בשימת לב רבה.

קיום הישיבות הוא יסוד חיינו
ב"ה, ה' בטבת ה'תשנ"ט

הנה בזמן האחרון עלה שוב על הפרק פשרות בנידון חלק מבני הישיבות, והנני 
קורא לעוסקים בזה "הרפו ידיכם", וכי כל שינוי שהוא בהסדר הקיים עלול לזעזע 
קיומו של עם ישראל בארץ ח"ו, כי תלמוד תורה והישיבות הם הם יסוד קיומנו 

ויסוד חיינו, וחלילה לדון בזה באיזה פשרה שהיא.
וידוע ממעשה דבר כוכבא ורבי אליעזר המודעי, במדרש איכה, שבהריגת רבי 
אליעזר נודע כי לא בר כוכבא וחיילותיו הגיבורים הגינו על ירושלים כי אם רבי 

אליעזר ותורתו.
וד' נותן התורה יקיים את עמו ותורתו, ונזכה לישועת ד' במהרה בקרוב. 

הכותב בחרדה, מ.ש. שפירא

התורה היא חיינו ועליה נמסור את נפשנו
ב"ה, תשס"א

למעלת כבוד תורת גדולי התורה שליט"א, הנאספים לקיום התורה בארץ הקודש 
הספונה בימינו אך ורק בהישיבות והכוללים הק'. נעימות בימינם נצח.

אמנע  לא  אך  שליט"א,  התורה  שרי  של  בכינוסם  הנאמר  על  להוסיף  יש  מה 
עסק  כי  ברורה  הכרזה  תצא  זו  חשובה  מאסיפה  כי  תקותי,  הכתב  על  מלעלות 
זאת  ידעו  למען  נפשינו,  את  נמסור  כך  ולשם  ימינו,  ואורך  חיינו  הוא  התורה 
נתפשר  ולא  ודברים  בדין  איתם  נבוא  לא  אלו  חיינו  קיום  כי על  עלינו  הקמים 

עליהם במאומה.
כרחשי לבב וביקר, מ.ש. שפירא

עשה לך שרף – אין עוד מלבדו
ידוע מה שכתב מרנא רבי חיים מוולאז'ין זיע"א בספרו "נפש החיים": "ובאמת 
אחרים  ורצונות  דינים  כל  מעליו  ולבטל  להסיר  נפלאה  וסגולה  גדול  עניין  הוא 
שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו רושם כלל, כשהאדם קובע בלבו לאמר, הלא ה' 
הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל 
על שום כח או רצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה, 

כן יספיק הוא ית' בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם".
מעלה  כלפי  מסתכלים  ישראל  שהיו  בזמן  ואמרו  שרף',  לך  'עשה  ענין  "וזהו 
ומשעבדים את ליבן היו מתרפאין )ר"ה כט(, רצונו לומר כשהסתכלו כלפי מעלה 
להנחש השורף התבוננו בכוחו הרע, עם כל זה בטלוהו מלבם ולא השגיחו על כוחו 

הנורא, ושעבדו ליבם באמת לאביהם שבשמים בלבד, היו מתרפאין".

שחרורו של מרן הגרי"ז מהצבא
עם הגיעו לגיל הגיוס לצבא ברוסיה, הוצרך מרן הרב מבריסק זיע"א להתייצב 
הולדתו,  עיר  לוואלוזי'ן  הסמוכה  אושמינא  בעיירה  המחוזית  הגיוס  לשכת  בפני 
קודם להתיצבותו ביקש אביו מרן הגר"ח זיע"א מתושב בריסק ר' יעקב גבירצמן 
שהיה איש רב פעלים והשפה הרוסית שגורה על לשונו, להצטרף אליהם לנסיעה 

ולסייע בידם במגעיהם עם השלטונות.
ובמשך מספר ימים ר' יעקב התרוצץ מעסקן אחד למשנהו לברר אודות פקידי 
הצבא השונים, מי מביניהם ידו פתוחה לקבל מתנת יד -  "שוחד" וניתן לסמוך 

עליו כי יעלים עיניו ויעניק את תעודת הפטור המיוחלת.
בעודם עושים את דרכם לעבר בנין המפקדה הצבאית, לא פסק רבי חיים לשנן 
שוב ושוב באוזניו של בנו את דבר זקנם ה"נפש החיים" וסגולתו הנפלאה לעיתות 
צרה, כשהוא מורה לו שאף בעת שיעמוד בפני ועדת הגיוס יעמיק באותה מחשבה 
ומבטל  ית',  מלבדו  עוד  אין  כי  בלבו  קובע  בעת שהאדם  "כי  לישועה.  המסוגלת 

ביטול גמור כל כח ורצון אחר בעולם, כי אז שום כח ורצון אחר 
בעולם זולתו ית' אין להם שליטה עליו כלל". הודות לעצה זו, 
סיפר לימים הרב מבריסק, עלה בידו להשתחרר מידי הצבא 

הרוסי. 

סגולה נפלאה
משפחתו  ובני  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן  כשברח  השניה,  העולם  מלחמת  בזמן 
מפולין לוילנא ששם באותה עת לא היה סכנה מפני הנאצים ימ"ש, עצרו כמה 
מאות מטרים מהגבול הפולני הרוסי, ושם ירדו מהעגלה ומעתה היה עליהם לצעוד 
רגלי לעבר תחנת הגבול, שאם אך יעלה בידם לעבור אותו יוכלו לדעת אל נכון 
כי לעת עתה יצאו מכלל סכנה, כאשר בתחום הכיבוש הרוסי נפטרים הם מאימת 
החיות הנאציות, הדרך אל אותו גבול אמנם לא הייתה רחוקה, אולם במצבם נדמו 

בעיניהם הרגעים הספורים כנצח.
נטפלו  מה  שמשום  גרמנים  חיילים  קבוצת  לפתע  צצה  מהלכים  בעודם  והנה 
הפעם דווקא לרב מבריסק בעצמו ובקתות רוביהם הדפו אותו בגסות, תוך שהם 

מרעימים עליו בקולם: "היכן הנשק והכסף שאתה מחביא"!?... 
הורה  מובן  לא  ובצעד  גרמני,  קצין  שם  מאי  שעה  באותה  הגיח  פלא  כבאורח 
ההצלה  על  לה'  תודה  מלא  כשליבו  וכך,  לנפשו.!  האיש  את  לעזוב  לחיילים 

המופלאה יכל להמשיך בדרכו יחד עם יתר הנוסעים לנקודת הגבול.
מידי  פלא  באורח  והצלתו  חרדה  שעות  לאותן  מבריסק  הרב  התייחס  לימים 
אותם חיילים גרמנים וכך סיפר: "במשך כל אותה דרך הרת גורל ומלאת הסכנות 
שמוורשא ועד ביאליסטוק בדרכי לוילנא, דבוק הייתי במחשבתי בכל כוחי באמונה 
סגולה  זו  שמחשבה  החיים"  ב"נפש  כמובא  יכול,  הכל  העולם  בבורא  מוחלטת 
מופלאה היא להנצל מכל פגע רע, אולם כאשר קרבנו אל הגבול, הרפיתי קימעא 
מהריכוז המוחלט במחשבה זו, לנוכח העובדה כי ב"ה עיקר הסכנה כבר מאחורינו, 
והנה הנה אנו כבר זוכים לעבור את הגבול ולהמלט מאימת הצורר, כנראה שרווח 
לי באותה שעה, ובאופן טבעי ניתקתי מהמאמץ לשקוע בענין ההוא, בדיוק בו 
ברגע צצו החיילים הגרמנים, כאשר אחד מביניהם ניגש אלי בצעד מאיים וכשהוא 
מרעים עלי בקולו אמר להתנכל אלי, תיכף ומיד שקעתי שוב במחשבתי בבטחון 
מוחלט כי אין עוד מלבדו ית' שום כח בעולם היכול להרע לי לולי רצונו, ואז בדרך 

נס הופיע אותו קצין שפנה אל חבריו ופקד כי יניחו לי בדרכי.!

דילגו על החנות...
כי  אותו,  שיציל  נוראות  בצעקות  זיע"א,  הלוי"  ה"בית  למרן  יהודי  הגיע  פעם 
החוק  פי  שעל  סחורות  אחר  חיפושים  ועושה  לחנות,  מחנות  עוברת  המשטרה 
אסורים למכור, ואצלו החנות מלאה בכאלו סחורות, ואם יתפסו אותו הוא יצטרך 
לשבת עשרות שנים במאסר, "הבית הלוי" יצא אתו לחדר סמוך, וישב אתו חצי 
שעה, ואז הגיע שליח לאותו יהודי ואמר לו שהוא ניצל בנס, שהמשטרה בדקה את 

כל החניות ורק על החנות שלהם הם דילגו ולא חיפשו! 
והתברר שבאותו זמן שה"בית הלוי ישב עם אותו יהודי, הוא דיבר איתו כל הזמן 
על דברי "נפש החיים", שיחשוב שאין שום כח בעולם חוץ מהקב"ה שיכול להטיב 
או להרע לו, ואז ממילא הקב"ה מסיר ממנו את כל הכוחות שלא יוכלו להרע לו, 

שיחשוב בזה היטב, וכך ניצל.   
ולמעשה העניין הסתדר שהשוטרים הגיעו לחנותו של אותו יהודי, הם החליטו 
לקחת הפסקה בשביל לאכול, ובשביל לזכור באיזה חנות הם אוחזים הם צבעו 
על החנות סימן אדום, כשגמרו לאכול ורצו להמשיך לבדוק את החנויות, הם לא 
זכרו אם הסימן האדום הוא סימן שזה החנות האחרונה שהם בדקו, או שזה החנות 
הראשונה שהם לא בדקו וצריכים להתחיל עכשיו לבדוק מהחנות הזאת, ואחרי 
והתחילו  בדקו,  האחרונה שהם  החנות  כנראה  שזה  החליטו  הם  בדבר  דנו  שהם 

לבדוק מהחנות הבאה אחרי החנות של אותו יהודי.

רפואה טבעית או ניסית?
בגמרא )ראש השנה כט,א( אמרו: עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך 
וראה אותו וחי וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי 
מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקים.

הקשה הגה"ק בעל ה"שפת אמת" זיע"א: אם היה צריך להיות הסתכלות לשמים 
בלבד, למה היה דרוש נחש נחושת?

וביאר: אכן באמת היה הנחש מסוגל לרפואה זו ששם הקב"ה בו רפואה זו וכמ"ש 
הרמב"ן ז"ל שדרכו של הקב"ה למתוק מר במר, לכן אף שדרך הטבע מי שנשוך 
מכלב ורואה אותו מזיק לו יותר, שם הקב"ה כאן להיפוך שע"י הראיה יתרפאו 
ע"ש. אעפ"כ זה הרצון שביותו עוסק ברפואה הגשמית יסתכל ויהיה לבו לשמים 
ע"י שמישב עצמו וכי נחש מחיה, וזה שאמר מסתכלין ומשעבדין לבם. פירוש, אף 
שהם רחוקים מעולם העליון ועוסקים בטבע אעפ"כ ישעבדו לבם פירוש להסתכל 
לשמים ולהראות שחפצים לצאת ממאסר עולם הזה והטבע ולהדבק בו יתברך. וזהו 

עשה לך שרף הוא התלהבות האדם לדבוק בו יתברך. 


