
בס"ד

גליון 73 שנה ב' פרשת כי תשא - פרה תשע"ז

דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

פרשת פרה דיניה טעמיה ופרטיה
פרשת פרה אדומה קורין אותה בשבת שקודם לפרשת 
החודש. וטעם קריאתה: לפי שאין טמא מת יכול להקריב 
את קרבן הפסח אלא אם כן נטהר על ידי הזאת שלישי 
מי  לכל  ולהודיע  להזכיר  וצריך  הפרה,  מאפר  ושביעי 
שנטמא במת שייטהר מטומאתו, למען יוכל להקריב את 

קרבן הפסח בזמנו.

קריאתה לפני חודש ניסן
והקדימו לזרז על כך לפני חודש ניסן, לפי שהרחוקים 
מירושלים כבר התחילו לצאת מעריהם לפני חודש ניסן 
אחד  שכל  ובעוד  לירושלים,  הפסח  לחג  להגיע  בכדי 
בביתו ובעירו מזכירים לו שאם נטמא במת צריך להיטהר 
תחילה, ואף שבעוונותינו הרבים חרבה עירנו ונוטל כבוד 
מבית חיינו ואין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולעשות 
חובותינו, ואין לנו לא פסח ולא טהרה, אעפ"כ קורין אנו 
ה'ונשלמה  את  בזה  לקיים  הטהרה  ודיני  מצוות  ולומדים 
פרים שפתינו', ומתפללים לפניו יתברך שגם עלינו יזרוק 

מים טהורים במהרה )עיין בכל זה במשנ"ב תרפה,א(.
ובירושלמי מגילה )פ"ג ה"ה, הובא ברש"י מגילה כט, א( 
אמרינן: ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא בדין הוא שתקדים 
הוקם  בניסן  באחד  שהרי  פרה,  לפרשת  החודש  פרשת 
פר'  הקדימו  מה  ומפני  הפרה,  נשרפה  לו  ובשני  המשכן 

פרה לפר' החודש, שהיא טהרתן של ישראל. 

טעם נוסף לקריאת פרה
מישרים  דובב  ובשו"ת  תרפה(  )סימן  הגרשוני  בילקוט 
)ח"ב סימן מג( הביאו טעם נוסף לקריאת פרשה זו, עפ"י 
חביבות  ומפני  מהילקוט,  סק"ב(  ס  )סימן  המג"א  מש"כ 
 – ובכתבים  בכוונות  'איתא  כאן:  מדבריו  נציין  הענין 
והזכירות הללו ]שש זכירות[ הם מ"ע, לכן כשיאמר ובנו 
בחרת יזכור מתן תורה, וקרבתנו, מעמד הר סיני, לשמך 
הגדול, מעשה עמלק, שאין השם שלם, להודות לך, הפה 
זכירת  וזהו  הרע,  ולא לדבר לשון  להודות  רק  נברא  לא 
מעשה מרים, וזכרתם את כל מצות ה', זהו שבת ששקולה 
מארבע  לשלום  והביאנו  וכשאומר  המצוות,  כל  כנגד 
כנפות הארץ, יניח הכנפות של הטלית שעל כתפיו ליפול 
למטה עכ"ל, ובילקוט )פר' בחוקותי( מביא ג"כ, זכור את 
אשר הקצפת את ה' אלהיך במדבר וגו', זכור בפה, עיי"ש 
לאפוקי  באהבה,  כשיאמר  זה  שיזכור  ונ"ל  ספרי.  בשם 
באותו פעם שלא היו אוהבין השם, וצריך טעם למה תיקנו 
עיי'  אחרים,  בזכירות  תקנו  שלא  מה  עמלק  פר'  לקרות 
סוף סימן תרפה, וי"ל דמתן תורה יש לנו חג עצרת, וה"ה 
שבת, ומעשה מרים ומעשה עגל לא תקנו מפני שהי' גנותן 
של ישראל', ע"כ. א"כ הרי די"ל שע"י הקריאה בפר' פרה, 
שהיא באה לכפר על מעשה העגל יוצאים גם ידי זכירת 

מעשה העגל.

מדאורייתא או מדרבנן
יש אומרים שקריאת פרשת פרה היא מדאורייתא, יעויי' 
תוס' ברכות )יג,א( ורשב"א )שם(, ובריטב"א מגילה )יז,ב( 
)סימן  זו בשו"ע  הובא שיטה  )סימן קח(,  ותרומת הדשן 

קמו,ב, וכן בסימן תרפה,ז(. 
דבר  רמוז  היכן  תרפה(  סימן  )ריש  המג"א  תמה  וכבר 
שכתב  תרפה,ז(  )סימן  השולחן  ערוך  ועיי'  בתורה,  זה 
מקור לזה, וז"ל: 'ולענ"ד נראה דיש לזה רמז בתורה, דהנה 
"והיתה  יט,י(  )במדבר  הפרשה  באמצע  כתיב  פרה  בפר' 
)פיסקא  ודרשי' בספרי  וגו' לחוקת עולם",  ישראל  לבני 
אינו  פרה  דאפר  עיי"ש,  לדורות,  נוהגת  שתהא  קכד( 
תלוי במקדש, דגם בזמן האמוראים היה להם אפר פרה, 
ו,  ובנדה  א  כה,  )חגיגה  בגלילא  מדכן  חבריא  כדאמרינן 
ב ברש"י ד"ה קדש(, ובסוף הפרשה )שם,כא( כתיב עוד 
"והיתה להם לחוקת עולם" ומיותר הוא, אלא דאתי לענין 
קריאת הפרשה אף בזמן דליכא אפר פרה, וכענין שאמרו 
)נדה  ופירש"י  הכתוב,  הקדימה  למקראה  )צ,א(  בזבחים 
שם( שיהא קורין בענין, עיי"ש, וכ"ש בזמן הזה דליכא עצם 
המצווה, שהיתה ראויה להיות בזמן הזה, אם היה לנו אפר 
פרה, דוודאי יש לומר שיש חיוב לקרות הפרשה'. ובמשך 
חכמה )פר' חוקת( כתב ג"כ מקור לזה ממקו"א, וז"ל: הנה 
במג"א כתב דפרשת פרה דלהוי דאורייתא לא ידענא היכא 
רמיזא, יעויין שם. ולדעתי הוא מפורש, דבריש יומא )ב,א( 
יליף לענין פרישה מהך )ויקרא ח,לד( ד"כאשר ציווה ה' 
לעשות לכפר עליכם", "לעשות" - אלו מעשי פרה, "לכפר 
עליכם" - זה יום הכיפורים. ואמר שם )יומא ד,ב( אי כל 
הכתוב בהם מעכב, או רק המעכב לדורות, יעויין דף ה,א 
ושם עמוד ב – אמר רשב"י במילואים )מנין( שאף מקרא 
אפילו  הדבר",  "זה  ח,ה(  )ויקרא  דכתיב  מעכבא,  פרשה 
ילפינן לדורות, גם בפרשת פרה  דיבור מעכבא, א"כ כי 

מקרא מעכבא טרם עשיית הפרה כו'. 
יעויין  זו אלא מדרבנן,  רבו הדעות שאין קריאה  אולם 
בביאור  וכן  ושל"ה,  ב"ח  בשם  תרפה(  סימן  )ריש  מג"א 
הגר"א )סימן תרפה וכן בסימן קמו(, ופר"ח )סימן קמו(, 

ועוד.
צריך  מ"מ  מדרבנן,  אלא  שאינה  להסוברים  גם  אמנם 
ולכוון  והחודש,  שקלים  מפר'  יותר  זו  בקריאה  להיזהר 
וכן  סקי"ג,  קמו  סימן  משנ"ב  מזה  )ראה  ולצאת  להוציא 

בסימן תרפה סקט"ו(. 

קטן בפרשת פרה
ויש שיטות  זו, מאחר  בודאי שאין להעלותו לפר'  קטן 
בפוס' שקריאה זו הוי מדאו', ראה מזה לעיל, ועיי' משנ"ב 

)סימן רפב סקכ"ג(.

אב הרחמים וצדקתך
האם  מחלוקת  הביא  סקי"ח(  תרפה  )סימן  במשנ"ב 
ומנהג  פרשיות,  ד  של  בשבתות  הרחמים'  'אב  אומרים 
ירושלים הוא שאין אומרים, וכן אין מזכירין בהם נשמות, 

אבל אומרים 'צדקתך' במנחה )משנ"ב שם(. 
ממסכת  משניות  זו  בשבת  ללמוד  שראוי  השל"ה  כתב 

פרה )הו"ד בכה"ח סימן תכט סק"ו(.

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג
עינינא דיומא

חדש! קו "רוממות"!
)+ 972-722-588-477( 0722-588477

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון 
על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג.

כמו כן ניתן להשאיר 
הודעות הערות והנצחות.

שימו לב! עקב ריבוי הגליונות ב"ה 
הגדל משבוע לשבוע 

זקוקים אנו לעזרת ציבור הקוראים הנכבד.
ניתן לתרום בקו "רוממות"
או בעמדות הממוחשבות 
של נדרים פלוס\קהילות

לפי החיפוש הבא:
רוממות\גליון שבועי לבני התורה
כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל 

או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת

שימו לב!

לעילוי נשמת
הגאון הגדול רבי אליהו ברוך פינקל זצוק"ל

נלב"ע כ"ד אדר תשס"ח
הונצח ע"י תלמידיו ושומעי לקחו בישיבת מיר

לעילוי נשמת
מרן פוסק הדור רבינו הגאון

רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל
נלב"ע כ' אדר תשנ"ה

הונצח ע"י שלוחא דרבנן מבני משפחתו שליט"א

ניתן להשיג את קובץ הגליונות "רוממות"
1-70 מפרשת לך לך תשע"ו עד פרשת משפטים תשע"ז , במוקדים הבאים:

בני ברק: משפ' אטינגר הרב הירש 14 | ירושלים: משפ' נקי בלוי 22 )אחינועם 11( סנהדריה | 
מודיעין עילית: משפ' פוטרמילך מרומי שדה 30

 המחיר: 50 ₪ לקובץ

לעילוי נשמת
הרב דוד ב"ר יוסף פרקש ז"ל נלב"ע ל' שבט תשנ"ה

ואשתו מרת חנה ב"ר משה ע"ה נלב"ע כ"ז שבט תשמ"ז
והר"ר משה בן הג"ר שלמה זלמן ברויאר זצ"ל נלב"ע י"ג 

אדר תשי"ח
הונצח ע"י בנם-נכדם הרה"ג ר' יוסף שליט"א

ידוע המעשה באותו רב עיר אשר נכנס למרנא הכהן 
אך  מפיו,  להתברך  זיע"א  חיים"  ה"חפץ  רבנו  הגדול 
ה"חפץ חיים, במקום לברכו, בחר להתעניין אודות מצב 
היהדות בעירו: מה עם השבת? - המצב לא טוב. מה עם 
כשרות? - המצב נורא. מה עם טהרת המשפחה? - גרוע 
על  וכן  מאוד,  - קשה  הילדים?  חינוך  ביותר. מה עם 

זה הדרך.
מה  חיים.  החפץ  שאל  זה?  בשביל  עושה  אתה  ומה 
לי,  שומעים  לא  ידיו,  את  הלה  פכר  לעשות?  אוכל 
אין לי מספיק כלים להילחם בכל זה. שואל אתה, מה 

לעשות? - זעק ה"חפץ חיים", תתעלף!...
עובדה זו יכולה לשמש לנו מבוא להבנת מה שעשה 
כבר  רבינו שמע  העגל. משה  לאחר חטא  רבינו  משה 
שיש  חשב  הוא  עדיין  אבל  עמך',  שחת  'כי  מהקב"ה 
מה לעשות, כי אפילו אם רבים עשו זאת, שמא בכל 
את  ראה  כאשר  אבל  יחידים,  של  מחאה  ישנה  זאת 
המחולות... ראה מול עיניו בצורה מוחשית וברורה את 
תמונת המצב הנוראה במלא חריפותה, או אז, שבר את 

הלוחות.
קֹול  ֲחלּוָׁשה  ֲענֹות  קֹול  ְוֵאין  ְּגבּוָרה  ֲענֹות  קֹול  "ֵאין 
נראה  הזה  הקול  'אין  ופירש"י:  ֹׁשֵמַע",  ָאֹנִכי  ַעּנֹות 
חלשים  קול  ולא  נצחון  הצועקים  גבורים  עניית  קול 
שצועקים וי'... אין מי שנלחם בעושי העגל. אין אפילו 
את  שבר  מחולות...אז,  יש  להיפך,  וויי!  שצועק  אחד 

הלוחות, לעיניהם!
שכן, אם נתבונן, נראה כי למשה רבינו לא הסתפק 
"לעיניהם".  זאת  לעשות  ביכר  הוא  הלוחות,  בשבירת 
ה"חפץ  שאמר  מה  זה  אותם.  לזעזע  הייתה  המטרה 
חיים" אם אנחנו נזדעזע, יש לקוות שיראו את זה. אם 
אנחנו נתעלף ואחרים יראו את זה, או אז, אולי יבינו 
קשה  הזעזוע  בלי  שכן,  לאשורה...  המצב  חומרת  את 
לתפוס את עומק החטא, את עומק השפלות והסיאוב 

שבו נמצאים.
כך ניתן לבאר, לפירוש התוס' בשבת )פז, א( שלכן 
מן  כי באמת  נחשב ששבר משה את הלוחות מדעתו, 
והיה  למוטב,  מחזירה  שבה  שהמאור  לומר  היה  הדין 
לו לתת את התורה גם בכזה מצב. כי זאת הבין משה 
רבינו 'מדעתו', כי בלי שיקדם לזה זעזוע והבנה אמתית 
אודות המצב בו הם נמצאים, ישנו חשש כי אף המאור 

שבה לא יוכל להחזירם למוטב.
ההשגחה  ומנפלאות  לשומרים,  עולמו  שמסר  ברוך 
ודור יש את תלמידיו של מרדכי  העליונה שבכל דוד 
לשם  אשר  הזהב,  לעגל  ומשתחווים  כורעים  שאינם 
העמדתו, יש צורך ב"התפרקו" ורק כך נוצר עגל הזהב 
כורעים  שלא  אלו  את  כשיש  אבל  "התפרקו".  ע"י   -
כך  רק  המצב,  חומרת  על  היטב  שעומד  מי  ויש  לו, 
האדישות  למוטב.  יחזירנו  שבה  המאור  כי  תקווה  יש 
והשאננות היא זמורת זר במחננו, מחנה התורה ונושאי 
דגלה ערני הוא עד מאוד, והוא אינו מסוגל לסבול ולו 

זיוף קטן. 
וזו תהיה הכפרה על חטא העגל, מצות פרה אדומה, 
בלי  חוק  ועד,  לעולם  משתנה  שאינה  התורה'  'חוקת 
טעם, בלי תפיסה להגיון שכלי-אנושי. אלא כזה ראה 
כך  רק  וסברות,  נימוקים  בלי  ד'  צווה  כאשר  וקדש, 

יכופר חטא האדישות. 
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מפנינירוממות הפרשיות
רבותינו

פרשת פרה

מוסר – כפרת פרה אדומה
הגאון  בשם  שאומרין  מה  כך:  מובא  קלם'  'בית  בספר 
ר"ח וואלאזינער ז"ל המליצה: מוסר הרי הוא כפרה אדומה 

ומטמאת  טמאין  המטהרת 
הבלתי  מצדיק  טהורים, 

הצדיק.  ומרשיע  צדיק 
לומר  הטועים  כאותם  לא 
שלצדיק אין מצוה ללמוד 
מוסר, אך כוונתו שהצדיק 
עלול ליפול עי"ז בגאוה. 

פרה אדומה – 
חיזוק האמונה

ומוסר'  'חכמה  בספר 
כתוב  מקלם  ז"ל  להסבא 
אמרנו  אחת  פעם  כך: 
מפרה  אמונה,  חיזוק 
שערות  ששתי  אדומה, 
בה  פוסלות  שחורות 
יתכן  והיאך  ב,ה(,  )פרה 
דבר  על  מצווים  שיהיו 
כי  ואם  שאינו מצוי כלל, 
בעת  פן  לפעמים,  יזדמן 
יקרה  לא  לה  שיצטרכו 
שמשה  ודאי  אלא  כלל, 
שבאם  ידע  ע"ה  רבינו 
הקב"ה  יזמין  יצטרכו 
שיוולד פרה אדומה לגמרי 

כדין. 

טהרת וכפרת 
אפר הפרה

הטהרה  היא  מה 
פרה?  אפר  של  המיוחדת 
ומדוע דוקא מטומאת מת 
זקוקים לטהרה מיוחדת זו 
ולא די בטבילה במי מקוה, 
הדעת'  ל'מי  הרומזים 
הנפשות,  את  המטהרים 
הרמב"ם  לנו  שביאר  כמו 

בסוף הלכ' מקוואות?
אמר  הדברים  בביאור 
פוניבז'  דישיבת  המשגיח 
הגה"צ רבי אליהו אליעזר 
אם  דהנה  שליט"א,  דסלר 
היה  לא  הראשון  אדם 
היה  הדעת  מעץ  אוכל 
וכל  לעולם,  לחיות  נשאר 
המושג של מיתה התחדש 
ולכן  שלו.  החטא  מכח 
הר  על  ישראל  כשעמדו 
עד  כך  כל  והתעלו  סיני 
שפסקה מהם זוהמת חטא 
עץ הדעת, באמת לא היה 
וכמו  מיתה,  בהם  שייך 
הפסוק  על  חז"ל  שדרשו 
"חרות על הלוחות" - אל 
ָחרות אלא חירות,  תיקרי 
ממלאך  לחירות  שזכו 

המות )שמו"ר נא,ח(.
בגמרא  דרשו  וכך 
הפסוק  על  זרה  בעבודה 
אלוהים  אמרתי  "אני 
כולכם"  עליון  ובני  אתם 
לא   - פב,ו(  )תהלים 
ישראל את התורה  קיבלו 
אלא כדי שלא יהא מלאך 
ועל  בהן.  שולט  המוות 
ואומר  הפסוק  ממשיך  זה 
תמותון"  כאדם  "אכן 
)שם,ז(, ופי' רש"י: כאדם 
אחרי  תמותון  הראשון 
מעשיכם  שחיבלתם 

כמוהו.
מת  שטומאת  ונמצא 
החמורה  הטומאה  שהיא 
מכח  לעולם  באה  ביותר, 
חטא, וכל יניקתה רק מכח 
נטהרנו  לא  שעדיין  מה 
לגמרי מחטא העגל, שהוא 

שורש כל החטאים.
על  התיקון  בא  זה  ועל 
אדומה,  פרה  אפר  ידי 
שבסגולת  חקק  שהקב"ה 

המצוה הזו יש את הכח לטהר את האדם מהטומאה החמורה 
ביותר, שהיא השורש לכל הטומאות שבעולם.

ועומק הדבר הוא, כי מצוה זו באה לתקן את השורש של 
חטא העגל, שתבוא פרה ותכפר על העגל. וההבנה בזה כי 
בכלל,  חטא  של  המושג  עצם 
הרי הוא פריקת עול מלכות 
מוכן  אינו  שהאדם  שמים, 
עצמו  את  ולהכניע  לכופף 
לעשות כפי שנצטווה, והוא 
הפרטי,  רצונו  אחרי  הולך 
חושב  שהוא  מה  ואחרי 
השורש  היה  וזה  ומבין. 
שכלל  העגל,  חטא  של 
לבטל  הסכימו  לא  ישראל 
לגמרי את הבנתם האישית 
ולהאמין בדברי משה, ומכח 
זה  זה עשו את העגל. ועל 
שהיא  פרה  פרשת  באה 
ללמד  טעם,  בלי  'חוק' 
עצמו  להכניע  האדם  את 
ולעשות  דעתו,  את  ולבטל 
בדיוק כפי שנצטווה למרות 
של  טעמו  מבין  שאיננו 

דבר.

מטהר טמאים 
ומטמא טהורים

רבי  הגה"צ  מבאר  עוד 
דסלר  אליעזר  אליהו 
שליט"א: בדיני פרה אדומה 
אנו רואים כי אותו מעשה 
ובכוחו  לטהר  בכוחו  עצמו 
המטהר  אפר  אותו  לטמא. 
ג"כ  בכוחו  הטמאים,  את 
וכן  הטהורים.  את  לטמא 
אחד  מצד  הפרה,  שריפת 
האפר  את  היוצרת  היא 
היא  שני  ומצד  המטהר, 
העוסקים  כל  את  מטמאה 

בה.
מבאר  הענין  עומק 
פוניבז'  דישיבת  המשגיח 
המסמל   - האפר  שליט"א: 
אשר  ושיפלות,  הכנעה 
את  לטהר  הכח  את  בו  יש 
את  להשפיל  הטמאים, 
תחת  ולהכניסם  גאוותם 
עלול  השי"ת,  עבדות  עול 
הטהורים  אצל  להתהפך 
פסולה,  ענוה  של  לטומאה 
ולהשפיל את הרוממות של 
נברא  ה' שכל העולם  עבד 

בשבילו!
כח  את  המסמלת   - האש 
אמנם  שבאדם,  ההתלהבות 
ולכלות את  לשרוף  בכוחה 
ולטהרו  שבאדם  הרע  כל 
היא  כאשר  מטומאתו, 
הנכון  הכיוון  אל  מופנית 
אולם  השי"ת.  לעבודת   -
עלולה  עצמה,  אש  אותה 
משים  מבלי  להתהפך 
אם  זרה,  לאש  קודש  מאש 
להנאות  בה  משתמשים 

העוה"ז.
לא  כי  אומר,  הוי 
המעשים  של  החיצוניות 
תוכנם  את  הקובעת  היא 
יתכן  אלא  האמיתי, 
שהמעשה בחיצוניותו נראה 
מעשה טוב, אך בפנימיותו 
יתכן  להיפך  וכן  רע,  הוא 
נראה  הוא  שבחיצוניותו 
שלילי,  מעשה  לכאורה 
הכוונה  מחמת  באמת  אבל 
מעשה  הוא  שבו  הפנימית 

טוב מאד.
לבדוק  האדם  על  כן  ועל 
את עצמו תמיד ולא ללכת 
החיצוניות  אחרי  שולל 
אף  אלא  המעשים,  של 
עליו  הטובים  במעשיו 
להתבונן ולבחון היטב מהו 
לו  שגורם  האמיתי  המניע 

לעשותם.

חוקת התורה!
"זאת חוקת התורה". בתורה ישנם חוקים ומשפטים, חוק פירושו דבר שאינו מובן בשכל אלא 'חוקה חקקתי ואין 

להרהר אחריה' אבל משפט פירושו דבר שכלי ששייך להבינו בשכל.
אומות העולם מלעיגים על ישראל על החוקים כפרה אדומה, כלאים, שעטנז, שאין טעם בעשייתם. ואעפ"י שבתורה 
יש עוד הרבה חוקים, רק פרה אדומה נקראת חוקת התורה, וכן שלמה המלך כשלא הבין טעמי פרה אמר )קהלת ז,כג(: 
"אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ומשמע שאמר על כל התורה שהיא רחוקה ממנו, ולכאורה אינו מובן שהרי ידע את 

כל התורה, ורק את טעמי פרה לא ידע.
ובביאור הדבר נראה שחוק פירושו גם מלשון חקוק שזהו מעצמות הדבר ]כמו שכתב החת"ס עה"פ "כי פי המדבר 
אליכם" )בראשית מה,כב( שדיבר בלשון הקודש, שלשון הקודש היא הלשון היחידה שישנם כמה פירושים למילה אחת 
ומי שמבינם יכול לקשר את כל המשמעויות[. וכמו שבטבע יש לחוקרים הסברים לכל מיני טבעיים אבל כשמגיעים 

לשורש הדבר אין להם הסבר מדוע כך הוא, כיון שכך חקק הקב"ה בבריאה.
כך להבדיל גם בתורה הקדושה שהיא החכמה העליונה, יש את החוקים שהם השורש לכל התורה ולא ניתן להשיג 
"חוקת  והיא רחוקה ממני" שכיון שאינו מבין את שורש התורה  "אמרתי אחכמה  ולפיכך אמר שלמה המלך  טעמם, 
התורה" חסר לו בהבנת כל התורה ]וכן רואים שאצל משה רבנו גילוי טעמי פרה היה דבר מיוחד 'לך אני מגלה טעמי 

פרה ולא לאחרים' שכיון שזה השורש החקיקה לפיכך זהו השורש להבנת כל התורה[.

השגת החכמה - ימות באהל
ולפיכך נרמז כאן "זאת התורה אדם כי ימות באהל". ובגמ' )ברכות סג,ב( איתא 'אמר ריש לקיש אין דברי תורה 
ואין מבינים טעמה  מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה'. שדוקא כאן בפרשת פרה אדומה שהיא שורש התורה 
ואומות העולם מלעיגים, דוקא כאן נאמר איך קונים תורה שלא זוכים להבנת התורה ע"י שמתעסקים בעולם הזה, ע"י 
שמנסים להתבונן מתוך הטבע, אלא אדרבה 'ימית עצמו'! כמה שיותר להתרחק מחיי החומר מהעולם הזה. ונכון שיש 
דברים שמוכרחים לעשותם, אבל אין לעשות מהם עסק יותר ממה שצריך. ואדרבה זה החיים האמיתיים 'מה יעשה אדם 
ויחיה, ימית עצמו' )תמיד לב,א(. שהתורה היא החכמה העליונה, מקור החכמה מקור החיים. ]וכמו שכתב הרמב"ן ששבת 
זה קודש וחכמה, שקודש וחכמה זה אותו דרגה, וזה הדרגה העליונה של השבת ואין לנו השגה בזה והלוואי שנשיג את 
הבינה[ כי התורה היא החכמה, וכלפינו היא הנובלות של החכמה, שמצידנו אין לנו השגה בחכמה שהיא הדרגה העליונה, 
רק בנובלות של החכמה, ומי שזוכה לטעום את התורה, את השבת, "טועמיה חיים זכו", הוא זוכה להידבק במקור החכמה 
במקור החיים, שזה כל החיים. ושייך לזכות בכך רק כמה שיותר מתנתק מהעולם שלנו החומרי. ואמרנו כמה פעמים 
שכתוב בספרים שעולם לשון 'העלם', שכל עולם ביחס לעצמותו יתברך זה העלמה, ואפילו העולמות הכי גבוהים, עד 

העולם שלנו העולם החומרי שהוא שיא העלם וההסתר.

פרה - כפרה
בגמ' )יומא ג,ב( 'א"ר מניומי בר חלקיה א"ר מחסיא בר אידי א"ר יוחנן "כאשר עשה ביום הזה ציוה ה' לעשות לכפר 
עליכם" לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים'. ומבואר כאן ובעוד מקומות שיש שייכות בין מעשה 

פרה ליוה"כ. וצריך להבין מהי השייכות ביניהם.
עם ישראל במתן תורה כשהתורה ירדה לארץ הגיעו לשיא דרגתם שכולם הגיעו לנבואה שזכו ל"פנים בפנים דיבר ה' 
עמכם" )דברים ח,ד( וכתב הגר"א שעל אותה שעה נאמר באבות 'יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה 
יותר מכל חיי העולם הבא', שזה הולך על מתן תורה למרות כל החסרונות שהיו שם שלא עמדו במדריגה זו וביקשו 
"דבר אתה עמנו ונשמעה" ו"נזורו אחור", וזה היה השורש לכל החטאים שלאחר מכן כמו שכתב הגר"א. ונצטווינו לזכור 
את המעמד הנורא הזה שהיה בקולות וברקים וכל ההר עשן. וכתב המג"א והובאו דבריו במשנ"ב שכשאומרים באהבה 

רבה "וקרבתנו" צריך לכוון על זכירת המעמד הנורא של מתן תורה.
אבל מיד אחר מתן תורה, עם ישראל חטאו בחטא הנורא חטא העגל, כמבואר בגמ' )גיטין לו,ב( 'אמר עולא עלובה כלה 
שזינתה בקרב חופתה' ופירש"י בעוד שכינה וישראל בסיני, עשו את העגל. שזה היה עוד בתוך הארבעים יום שמשה 
עלה לקבל את הלוחות, שהלוחות הס הכתובה, וכבר בתוך החופה עם ישראל נכשל. וזה היה חטא נורא, וכשמשה רבנו 
שבר את הלוחות האותיות פרחו באויר וכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל )שמות לב,יט( שזעקו 'ֲחַבל ַעל ַעָּמא ְדָׁשְמעּו 
ְּבִסיַני ִמן ּפּום קּוְדָׁשא ָלא ַתַעְבדּון ְלכֹון ְצַלם ְוצּוָרה ְוָכל ְּדמּוי ּוְלסֹוף ַאְרְּבִעין יֹוִמין ֲעָבדּו ֵעיַגל ַמְּתָכא ְדֵלית ֵּביּה ַמָׁשָׁשא'. 
כיון שהאותיות קדושתם גדולה שהם הנשמה של התורה שאע"פ שבלוחות הראשונות גם המעשה היה מעשה אלוקים 

ולא כבלוחות השניות שהיה מעשה אדם, מ"מ רק האותיות פרחו ולא הלוחות עצמם.
ופירש"י בפרשת השבוע דברים נוראים לכל מתבונן, לראות עד היכן הדברים מגיעים מה חטא אחד גורם. שכתב עה"פ 
)שמות לב,לד( ''וביום פקדתי ופקדתי" שאין פורענות באה לישראל שאין בה מקצת פירעון עון העגל. שאע"פ שהיה 
רחמים גדולים כיון שמשה רבנו מיד כשהקב"ה אמר לו "לך רד כי שחת עמך" עוד קודם שירד וראה מה שעשו התחיל 
לבקש רחמים על עם ישראל כמ"ש "ויחל משה", מ"מ אין ויתור כיון שאין מידתו של הקב"ה לוותר "כל האומר הקב"ה 

וותרן יוותרו חייו" )ב"ק נ,א(, אלא שיש רחמים גדולים.

כפרת הלב
ובחז"ל )במד"ר יט,ח( מבואר שפרה אדומה באה לכפר על חטא העגל, שתבוא האם ותקנת צואת בנה. וכמו שהבאנו 
מהגמ' הנ"ל שדימו את פרה אדומה ליוה"כ ששניהם לכפרה. שעם ישראל נחשבים בנים של הקב"ה והקב"ה נקרא אבא 
כמו שאומרים בתפילה "אבינו מלכנו" "השיבנו אבינו לתורתך" ומקרא מלא דיבר "בנים אתם לה' אלוקיכם". וכמו 
שכל דבר שיש בבריאה למטה הוא השתלשלות מהעולמות העליונים שמצידנו יש יחס של אבא, וכמו שיש אבא מבואר 
בחז"ל שיש גם אמא, רק אי"ז דרך ארץ לכנות כלפי מעלה אמא. ופי' התרגום עה"פ "כי אם לבינה תקרא" )משלי ב,ג( 
כי אמא לבינה תקרא שאמא זה הבינה. "ולבבו יבין ושב ורפא לו" )ישעיהו ו,י( שאבא זה השכל - המוח שזה החכמה, 
ואמא שהיא יותר שייכת לרגש שזה הלב "ולבבו יבין" שהלב זה הבינה. ובינה זה תשובה כמבואר בגמ' )מגילה יז,ב( 
יבין ושב ורפא לו" שהבינה קודמת לתשובה. והתשובה קדמה  מפני מה קדמה בינה לתשובה משום דכתיב "ולבבו 
לעולם כמבואר בחז"ל )פרקי דר"א פ"ג( שהקב"ה היה יושב ומחריט את העולם וראה שאין העולם יכול להתקיים, עד 
שברא את התשובה. שכך צריך להיות המהלך שקודם נברא הצורה של השלימות ]וכך באמת יהא לעתיד לבוא כשיבוא 
העולם לתיקונו[ וכיון שאין יכול להתקיים, ברא את התשובה. וכל התורה כולה זה השתלשלות של התורה למעלה 
כמו שמבואר שהתורה היא שעשועיו של הקב"ה, כמו שמביא רש"י על הפרשה )שם טז( 'כך כל שעשועיו של הקב"ה 
בתורה'. והתורה השתלשלה עד העולם הזה כמו שהיא בהתגשמות שלה לפנינו, וכך גם בפרה אדומה זה השתלשלות של 
בחינת אמא, שתבוא האם ותקנח צואת בנה, שעם ישראל חטאו בע"ז שנקראת עגל וע"י האם שהיא הבינה "ולבבו יבין 
ושב ורפא לו" עי"ז מתכפר להם וגם על יוה"כ מובא שתבוא האם ותקנח צואת בנה, אבל יוה"כ זה דרגה יותר גבוהה 

שמגיעים עד האמא שלמעלה ממש.
ופרה אדומה כל עבודתה בחוץ, וכתוב שאומות העולם מרננים אחרינו שכאילו ח"ו אנו מקריבים אותה לשדים, אבל 
הטעם בזה הוא מכיון שהיא באה לכפר, אז אדרבה צריך שהיא תהיה כנגד החיצוניים במקום שלהם, ולכן דוקא כל 

עבודתה בחוץ לשם ה'.
ועיקר העבודה, ובפרט בזמן הזה שתיקנו לקרוא אותה ]דאורייתא או דרבנן כל מר כדאית ליה[ שנתעורר בלב שלם 
לשוב בתשובה, "ולבבו יבין ושב ורפא לו", ועיקר התשובה זה ע"י התורה כמו שמתפללים "השיבנו אבינו לתורתך.. 
והחזירנו בתשובה שלימה לפניך" ו"זאת התורה אדם כי ימות באהל" להמית עצמו, שהלב לא יהא שקוע בשום דבר אחר 

חוץ מהתורה הקדושה. ונזכה שיזרוק עלינו מים טהורים "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". 
]מתוך דברים שנאמרו בשב"ק פרשת כי תשא – פרה תשע"ג[

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 
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להלן דברי חיזוק נכוחים בעניני השעה בשעה שמשנאיך 
נשאו ראש, אשר נאמרו מפי הגאון הגדול רבי ברוך שמואל 
ושומעי  לתלמידיו  תורה'  'קול  מר"י  שליט"א  דויטש  הכהן 

אף  ובהם  תשע"ג,  תשא  כי  בפרשת  לקחו 
דברי צידה ל'בין הזמנים' הקרב ובא.

מלחמת הקדושה מול הטומאה
אנחנו צריכים להתחזק במה שצריכים להתחזק בזמנים כאלו, בודאי כל אחד שואל 
את עצמו במה אפשר להתחזק ובמה צריך להתחזק, אני מקוה שהקב"ה יתן לנו את 
המילים הנכונות. אך גם כשאנחנו באים להתחזק, אנחנו צריכים לדעת נגד מי אנחנו 

פה עומדים במלחמה.
הגה"צ רבי אלי' לאפיאן זצ"ל מביא בספרו 'לב אליהו', ]ואין זה דברים שאני ראוי 
יכול להגיד אותם[ שבמעמד הר סיני עם ישראל הגיעו עד  להגיד אותם, אך הוא 
לדרגה של פסקה זוהמתן. והקב"ה ברא בעולם מרכבת קדושה עם נ' שערי קדושה, 
וזה לעומת זה עשה אלוקים, ברא גם מרכבה שניה עם מ"ט שערי טומאה, והוא השטן 
וכת דיליה. ומבאר ב'לב אליהו' שבמעמד הר סיני הקדושה כל כך שלטה בישראל, 
והגיעו כולם למצב של נבואה, כאשר הם רואים את האש ולא נבהלו מהאש, לכן, 
מכיון שראה השטן כך - שישראל עולים למעלה למעלה כצור איתן, ועוד מעט הוא 
עובר ובטל מן העולם, ניתן רשות ויכולת למרכבה הטמאה, לעשות תמונות... לוקחים 
את משה רבינו במיטה וכו', ודבר זה בלבל אותם. ועל זה אמרו חז"ל, כי בעקבתא 
דמשיחא שיגיע זמן הגאולה, ויתקיים בנו כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, יודעת 
המרכבה הטמאה הזו כי בא קיצה, לכן היא אוזרת את כל כוחותיה, ובאה ממקומות 
הטומאה... יש לה הרבה חיילים, יש להם כלי זיין, יש להם את כל הכסף והכח הכלכלי, 

ואז הם נלחמים בכל כוחם! 
הטומאה  דמשיחא!  עקבתא  על  חז”ל  דברי  כל  שהתקיימו  בחוש,  רואים  בדורינו 
מתחזקת מאוד, ואנחנו במצב לא פשוט, איך נעבור את חבלי משיח!? איך נעבור את 

התקופה הזאת.
של  או  אנשים  של  פרטית  מערכה  זה  היום  שקורה  שמה  חושבים,  אנחנו  אם 
כי שורש  לא האמת!  צריכים לדעת שזה  איזה שיהיה,  כל שלטון  או של  מפלגות, 
מלאים,  מדרשות  שבתי  בזמן  הקדושה,  כוח  שמתחזק  בזמן  מלמעלה!  בא  הדברים 
ממילא יש התחזקות מיוחדת למרכבה הטמאה לעשות את כל מה שביכולתה, וכל 
מה שבאפשרותה, כדי להלחם נגד המצב הזה... המצב שאנחנו נמצאים בו הוא מה 
שנקרא מלחמה חזיתית של הקדושה כנגד הטומאה, כוחות הרשע כנגד כוחות התורה 
והמצוות! זה לא בא מלמטה, אלא כביכול הקב"ה נותן כוח לשטן וכת דיליה, להלחם 
בכל הכוחות ובכל האמצעים שהוא נתן לרשעים להלחם נגד הקדושה. ובזמן שהשטן 
רואה את הסכנה שכח הקדושה עלול לגבור, הוא מתגבר עוד יותר. אין לנו כל הסבר 
אחר, איך זה פתאום שכל הכוחות כולם מתאחדים במטרה אחת ויחידה - איך עוקרים 
את עם ישראל, איך לעקור תורה ומצוות. אנחנו צריכים להבין, שזה כביכול כוח 

שניתן לכוחות הטומאה להלחם.

"כי הם חיינו"
הדבר שאנחנו יכולים לעשות, הוא מה שאנחנו אומרים כל יום - "כי הם חיינו ואורך 
ימינו ובהם נהגה יומם ולילה"! אלא שהשאלה היא עד כמה אנחנו מרגישים את זה... 
אומר שם ר' אלי' לאפיאן – אותו בחור צורבא מרבנן, העוסק בתורה, ועולה ומתעלה 
בתורה, ויש לו גם הנאה מעסק התורה, ויודע מה הטוב והיפה, וגם יודע ש"הבוטח בה' 
חסד יסובבנו", ו"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך". ואם הוא יניח את הגמ', אז יהיה 
לו דברים אחרים שיטרידו אותו... אבל אם ח"ו עולה בדעתו אפילו במחשבה, איך 
הוא יוכל להסתדר, זה כפירה ממש! אסור לשאול את זה. וזה לא רק שאסור, אלא זה 
נגד כל השקפת התורה, זה נגד כל מה שאנחנו בעצמינו אומרים כל יום בוקר וערב, 
אלא שלא תמיד אנו שמים לב למה שאנחנו אומרים, "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם 
נהגה יומם ולילה"! זהו הטוב האמיתי, ואין לנו שום תכלית אחרת בחיים, כל החיים 

ניתנו לנו אך ורק כדי שנוכל לעסוק בתורה.
מאריך ומסביר בהקדמתו לפירוש המשניות "אין לו להקב"ה  מה שהרמב"ם  ידוע 
ומבאר  מובן,  זה  אין  פשוטו  פי  על  שלכאורה  הלכה",  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו 
הרמב"ם שהתכלית של כל הבריאה זה החכם שעוסק בתורה ויראת שמים! כל העולם 
לא נברא אלא לצוות לזה, ואין תכלית אחרת לבריאה ולכל העולם כולו. כמו שיכול 
להיות שיבנה ארמון גדול, שכל תכליתו בשביל שפעם יבוא איש חסיד וחכם, וינצל 
בצל של הבנין הגדול שהוא בנה כל ימיו. אם אנחנו נשריש ונפנים בעצמינו, שיש 
כאן מלחמה מלמעלה, כביכול הקב"ה נותן כוח לכוחות הטומאה לילחם על ידי הכלים 
שיש להם, אז הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, זה לחזק את הכוח של הקדושה! 
שזה הדבר היחידי שיכול לגבור. אם אנו יודעים, שאנחנו נמצאים עכשיו במצב של 
ושאנחנו  לעזור,  שיכול  היחיד  הדבר  אז  הרע,  הרוחניים של  הכוחות  כנגד  מלחמה 

צריכים לעשות, זה להתחזק ולחזק את הכוח של הקדושה. 
הכוח של הקדושה הוא שאנחנו נזכה להיות מרכבה לקדושה ולשכינה, וזה אך ורק 
על ידי "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", בתוכו של כל אחד ואחד. ואיך משכינים את 
השכינה בתוכו של כל אחד ואחד, התורה נתנה לנו דרך אחת, - "ובחרת בחיים". ידוע 
מה שכותב ה"נפש החיים" שכל אחד מאיתנו הקדושה שלו יותר מקודש הקדשים, 
ואם הוא פוגם בתורה ובעבודה שלו, זה יותר חמור ממה שטיטוס עשה בבית קדשי 
הקדשים... כי הוא פגם בבית קדשי הקדשים של מטה! כך מבארים הראשונים את 
דברי המשנה "מורא רבך כמורא שמים" שהלב של הת"ח והבן תורה, הוא המקום של 
השראת השכינה! וממילא לכן שייך לומר בזה "מורא", כי כמו שיש מורא מקדש, יש 
מורא של ת"ח! ת"ח הוא המרכבה לשכינה, ואם אנו באמת רוצים לזכות לזה, זה רק 
על ידי התורה שלנו "אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן", 

זה הדבר היחידי שמקיים את העולם.

מסירות נפש ממש!
זה, ולא רק  זה. לא רק להאמין, ולא רק להגיד את  צריכים להשריש את  ואנחנו 
להגיד שאנחנו מאמינים... אלא להשריש שאין לנו שום תכלית אחרת בחיים אלא 
צריכים  אנחנו  איך  כולם:  שואלים  היחידה.  התכלית  זה  ובעבודה!  בתורה  לגדול 
יכול להיות מצב שבית  זה? ראשית כל צריך לדעת שאם בזמן כזה,  להשריש את 
המדרש ריק בבוקר, ובחורים עוברים על יד הפתח, ורק שומעים את התכניות שלהם 
איך מתכננים את בין הזמנים... ולא מבינים עד כמה שעכשיו במצב כזה, שהתפקיד 

שלנו הוא להשריש ולהגביר את כוח הקדושה על הטומאה, 
אז יש לנו רק דרך אחת - להגביר את התורה וללמוד בלי 
הפסק. ללמוד ולהתחנן לה'. כיון שהכוח נגד הדברים האלה, 
נפש  ומסירות  נפש!  מסירות  ידי  על  רק  זה 
הכוונה כפשוטו, כמו שמרדכי אמר לאסתר, 
יש  לו:  אמרה  היא  אז  בנפשך"  תדמי  "אל 
עוד זמן, יש עוד אחת עשרה חודשים, מה צריך 
עכשיו להכנס אל המלך בלי רשות, זה סכנת נפשות... ואכן, כתוב שהיתה צריכה 
ארבעה מלאכים להציל אותה מהמיתה. מכל מקום אמר לה מרדכי: דווקא עכשיו! 
כי אם משמים גלגלו שאת תהיי שמה, ותוכלי אולי להשפיע, אז נכון שרווח והצלה 
יעמוד ליהודים ממקום אחר, אבל אם את רוצה להשפיע אז את צריכה ללכת דווקא 

במסירות נפש!
ואנחנו צריכים לדעת, שכאשר אנו מדברים על מסירות נפש, אנחנו לא אומרים 
את זה לשם תפארת המליצה בלבד, אלא מסירות נפש פירושו מסירות נפש כפשוטו 

וכמשמעו.
מרן רבינו הרב שך זיע"א שאם יבטלו בארץ ישראל את הבחורי  מה שאמר  ידוע 
זה, הלך אחד  וזכורני שכאשר אמר את  נלך כולנו לחוץ לארץ!  ישיבות מהלימוד, 
הכנסת.  חברי  כל  אצל  שך  הרב  דברי  את  ופרסם  וצילם  החרדיים,  כנסת  מהחברי 
כאומר: ראו הוזהרתם! הנה הבטחה של הרב שך. וכאשר זה נודע למרן הרב שך הוא 
מאוד הקפיד! ואכן, בשעת מעשה לא הבנתי בדיוק למה הוא כל כך הקפיד על כך. 
אבל לא קאי איניש אדעתיה דרביה, אך לאחר מכן הבנתי ממנו שכשהוא אמר את זה 
הוא חשב שזה יהיה 'איום'... הוא לא אמר את זה כדי שלא יגייסו ישיבע בוחרים... 
הוא פסק פסק הלכה! שאם יהיה מצב שכאן בארץ ישראל יגייסו ישיבע' בוחרים, אז 
מצד הדין הרי זה מקום סכנה, וחייבים ללכת לחוץ לארץ! זה מה שהוא רצה להגיד. 
הוא לא עשה זאת כדי לשכנע, או כדי לאיים כביכול, אלא במצב הזה אסור לגור 
בארץ ישראל. ממילא, כאשר הלך אותו אחד ופרסם את זה, ועשה מזה הצהרה של 

דיפלומטיה, הוא הרס את הכל...
כך היה גם כשמרן החזו"א זיע"א אמר בזמנו בגזירת גיוס בנות 'יהרג ואל יעבור'. 
הוא לא אמר את זה מכיון שהוא חשב שאם נגיד את המילה 'יהרג ואל יעבור' אז כך 
נצליח... אלא הוא פסק שהמצב הוא 'יהרג ואל יעבור' כפשוטו! כיון שכך יצא לו על 
פי הלכה. ומה שהקב"ה עזר בזכות זה, הוא משום המסירות נפש שהיתה אז, בזכות 
שבאמת קיבלו על עצמם כפשוטו. וכמו שידוע, שהחזו"א שלח להגיד שהוא מתכוון 
שאם יבואו, ילכו למות ולא ילכו איתם... וכולם הבינו שזה הדבר היחידי, ואין שום 
דבר בדרך הטבע שיכול לעזור, אין בטחון בזה... אך כאן פתאום כולם נהיו בעלי 
בטחון! לא יקחו, כן יקחו, עושים חשבונות, אני לא רוצה לפרט כל מיני חשבונות 
ששמעתי. אך ברוחניות אין בטחון, ברוחניות יש חיוב של מסירות נפש! והתקווה 
שלנו היא שאם אנחנו נקבל על עצמינו מסירות נפש ממש, אז הקב"ה יושיע. וכך 
היה לעולמים: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, 

והקב"ה מצילנו מידם". 

חיזוק ה"בית מדרש"
מלחמה  מלחמה,  של  במצב  נמצאים  שאנחנו  לדעת  שצריכים  למדנו  ראשון  דבר 
יכולים לעשות,  נגד הטומאה. ובמלחמה הזאת, הדבר היחידי שאנחנו  של הקדושה 
זה לחזק את כוח הקדושה. ובתרגום לשפה פשוטה שלנו: נשאר כמה ימים עד סוף 
וילמדו מהבוקר עד  נפש הפשוטה, שישבו  הזמן... ראשית כל לקבל את המסירות 
הערב בלי הפסק! זה אפילו לא 'מסירות נפש', זה דבר שהיה ראוי שתמיד יהיה כך! 
אבל בפרט בזמן כזה... שאני מעיד: אני כבר נמצא פה מאז שקמה המלכות הרשעה 
הזאת, ועוד לא היה מצב נורא כזה, הן מבפנים והן מבחוץ! ואין בזה שום הגזמה. 
אנחנו לא יודעים שום מהלך טבעי איך זה נוצר, ואיך באמת אנחנו יכולים שלא יווצר 
המצב הזה. אך אם ח"ו הגיע המצב הזה, אנחנו צריכים הרבה הרבה כוחות להתחזק, 
שהמילה 'מסירות נפש' לא תהיה איזה איזושהי מילה כלפי חוץ... 'אומרים' "כי הם 
חיינו", 'אומרים' "נמסור את נפשינו", 'אומרים' "הריני מוכן ומזומן לקדש את ה'", 
אלא כפשוטו ממש! שאנחנו באמת נהיה מוכנים בתוכנו, שזה הדבר ששווה ומחויב 

להיות עד מסירות נפש ממש. 
קיים  שהעולם  אלו  אתם  העולם.  את  שמקיימים  אלו  אתם  המדרש,  בית  יושבי 
זה, אבל בפרט בימים  נכון, תמיד צריך לעשות את  בשבילכם. אנא! בימים האלו, 
האלו לעשות חיזוקים ע"ג חיזוקים, לא להתעצל משום התחזקות שאפשר לעשות. לא 
לעסוק בשום דבר אחר, חוץ מתורה ומתפילה ומעשים טובים. זה הדבר שמוטל עלינו, 
וזה החובה שלנו. ואז בזכות זה שאנחנו מוכנים למסירות נפש, ואנחנו ומבינים שיש 

פה מלחמה של הקדושה, ואנחנו חייבים במלחמה, יהיה לנו תקוה.
הנצי"ב מוואלז'ין זיע"א בהקדמה לשאילתות מבאר מה שחזקיהו המלך נעץ חרב 
בבית המקדש, ואמר שכל מי שלא ילמד ידקר בחרב. וכי היכן מצינו שיש חיוב מיתה 
על מי שלא לומד? אלא איתא בחז"ל "חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה", 
בזמן סנחריב לא היה שום מהלך טבעי, עד שחזקיהו המלך אמר: אין לי מה לעשות, 
אני ישן על מיטתי, והקב"ה יעזור. זה אומרים כשלא נראה שום מהלך טבעי... ואז 
אמר הקב"ה מה עושים: מחזקים את השמן של בתי המדרש! זה המקום של המלחמה 
דינו  אז  להלחם,  חייב  הוא  שבו  המקום  את  שעוזב  ומי  נלחמים.  כך  סנחריב!  נגד 

להדקר בחרב...! 
בזה מבאר הנצי"ב גם את הענין שיש בפרשת השבוע )תשא לב,כו( כאשר קרא: 
"ִמי ַלה' ֵאָלי" מיד "ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי". וכי שאר כלל ישראל לא רצו לבטל את 
עובדי העגל, את הע"ז? אלא שאצל משה רבינו, למעשה זה היה מסירות נפש, איש 
בבנו ובאחיו, הבנים שלו והאחים שלו יעמדו כנגדו ועלולים להרוג אותו, ובמלחמה 
אפשר ליהרג. א"כ מי הוא זה שיכול ללכת גם במלחמה עד מסירות נפש, הוא רק מי 
ששייך ל"מי לה' אלי", מי שכל הכוונה שלו היא אך ורק לשם ה', מכוון הוא את דעתו 

לשם ה', הוא חייב להכנס אפילו למסירות נפש ממש, להצלת התורה בכלל ישראל.
אנא! כולנו נתחזק בימים אלו, וממילא שזה יהיה התחזקות לכל הזמן, ולכל הזמנים. 
- אך ורק שנדע, שהתורה היא העיקר, ואין שום דבר אחר ששווה לחיות בשבילו 
בכלל. רק בשביל התורה כדאי לחיות. ואם אנחנו נתחזק בזה, ובאמת נאמין בזה, 
ונרגיש את זה באמונה ובלב שלם, ונהיה באמת מוכנים למסור את הנפש, אז אנחנו 
יכולים ורשאים, לצפות לרחמי הקב"ה... שכשם שעמדת לאבותינו כן תעשה לנו. 
והקב"ה יש לו את הדרכים שלו לעזור. דוקא לא כפי שמבינים, כמו שבמגילת אסתר 

ראינו שהכל היה שלא כדרך הטבע. ואז הקב"ה אי"ה מצילנו מידם.

רוממות התורה
חיזוק התורה
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מטבע של אש
מחצית  את  למשה  השי"ת  הראות  בעניין 
השקל במראה מטבע של אש יש להעיר, שאין 
זה הדבר היחיד שהרי יעויין בגמ' )מנחות כט,א(: "תניא, 

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: ארון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים, 
ואף  בהר".  מראה  אתה  אשר  כתבניתם  ועשה  וראה  שנאמר:  כמותם,  ועשה  משה  וראה 
בהלכות טרפות היה צריך משה לראות גולגולת של אש כדי לידע דין ניקב קרום של מוח 
)ויקרא רבה פרשה יג(. למימרא שכל הדברים שהראו למשה במראה של אש, לא באו לומר 
שהיה ענין מיוחד בכך שהיו מאש. אלא כל דבר שהיה צריך השי"ת להראות למשה כדי 
שידע ענין עשייתם, מכיוון שהדבר נותר לא ברור מהציווי בתיבות של דיבור מהו אופן 
עשייתם והיאך הוא, בא במראה של אש, ואין הדבר מיוחד למטבע או לכלים. וכן במחצית 
השקל לא היה משה מבין כי מחצית השקל היא בדווקא בצורתא דמטבע הטבוע דווקא ולא 
סתם גוש מתכת של כסף, ממילא ביאר לו השי"ת את הדבר על ידי כך שהראה לו את 

צורתו, וממילא הוא היה של אש וכדאמרן.
ואם כן כאן יש לנו לחקור מהו ענין היות כל הגילויים של אש, והוא מכיוון שכל גילוי 
ממרום הוא של אש, שכן התורה כולה ניתנה אף היא בתורת אש )שחורה( על גבי אש 
)לבנה( וכו', ובעצם פסוקים מפורשים הם: "השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר 
שמעת אתה ויחי". לומר לך, עצם היות דבר אלקים בא לשוכני עפר באתגלייא, מיד אומר 
הדבר כי הוא בא על ידי אש, וכן כל מעמד הר סיני יצא מכך שההר כולו בוער באש. וה' 

אלקיך אש אכלה הוא.
ומהו ענין היות גילוי אלקי לתחתונים דווקא באש, שכן זו היא מהות השייכות שלנו עם 
האלקים, שמצד אחד אין לך בהירות גדולה מזו, שהרי כולו אור יקרות בהיר, ומצד שני 
השמר לך מנגוע בקצהו דהוא גופיה אש אכלה, אין לך לחקור אחריו ולהרהר מהו עצם 
ואין דין המנסה לחקור במופלא ממנו אלא האבדון  זה ביכולת אנוש להשיג  אמיתו, אין 

בתהום הדעות הכוזבות כהכליון והשריפה.

ונכרתה הנפש ההיא
לכאורה קשה, מה עניין הכיור לפרשתינו זו, הרי לכאורה היה יותר מתאים לכללו בפרשת 

תרומה - פרשת בניין הבית, או לכל הפחות 
בפרשת תצוה - פרשת קדושת הכהנים. ואם 

מכיוון  מקומו  כאן  דשמא  ותאמר  תתעקש 
שמכניס כאן את כל ענייני ההכשר לעבודה, כשמן 

ע"י  הנעשות  היום  לעבודות  ראש  שהוא  וכקטורת  והכהנים  הכלים  את  המקדש  המשחה 
הכהן, עדיין נצטרך לעבור ולשאול על מצוה אחרת, מה עניין שבת דווקא לכאן, ויותר מזה 

כמובן קשה - מה עניין פרשת שקלים לכאן.
כה.  נתבאר עד  להוסיף דבר על הראשונות, שלא  כולה באה  זו  נראה דפרשה  והעניין 
עד עתה היתה התורה באופן כללי נראית כדבר נחמד ונעים הנותן לידבק בעליון על ידי 
תפארת ויקר ועבודת גבוה, כולו אהבה וחיבה בין השי"ת לישראל, שכן יש בו בניינים יפים, 

כלים נאים ועבודות הזבח לשי"ת. 
אמנם פרשת כי תשא באה ללמד דבר חדש לגמרי. כאן בפרשה נלמד כי התורה ועבודתה 
הינן גם עסק מסוכן מאוד. שכן סביביו נשערה מאוד, שהרי ישנם גבולות שאסור לעבור 
אותם. ובאמת, כאן בריכוז באו כל המצוות של הִקרָבה שהן "מסוכנות", דהיינו שבכולן יש 
סיכון: מצוות שקלים נוסדה, בין השאר, בכדי "שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותם", וכמו כן 
אם לא ירחצו בכיור, נאמר "ולא ימותו בגשתם", שמן המשחה וקטרת אם יעשו כמתכונתה 
שלא כהוגן הרי שדינם נחרץ "ונכרתה", וכאן מתחדש הדין לגבי מי שאינו שומר את שבת 
קדש - "מחלליה מות יומת" "ונכרתה הנפש ההיא". כל הדינים הללו לא נזכרו קודם לכן 

לגבי השבת והמקדש.
ולכן דווקא כאן הוא המקום להראות מה קרה כאשר אכן עברו ישראל את הגבול הדק 
שבין הטהרה לטומאה, ובין הקדש לבין חול, דהיינו פרשת חטא העגל. חטא זה הוא חטא 
הדעת העצמית של בני ישראל שחישבו להתקרב לשי"ת אשר לא כדת ]עיין רוב הראשונים 
שכך מפרשים את העניין שבוודאי לא היתה כוונתם לשם עבודה זרה כפשוטה )רמב"ן, 
כוזרי, ראב"ע([, וכן הוא לעניין תוצאות כל החטא הזה, דהיינו שהיה רצון מאת השי"ת 
לכלותינו, וכמעט רגע אירע דבר זה, אלמלא עמד משה רבינו בפרץ והביא לנו את המשך 

אותה הפרשה וסיומה.
דהיינו, שיוצא כי זהו תוכנה של כל פרשת כי תשא כולה - הראות זה הדבר, שבבואינו 
המידה בתקפה של תביעתה הקשה של  באותה  להתחשב  עלינו תמיד  לאלקים  להתקרב 

מידת הדין.

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

מי לה' אלי, ויאספו אליו כל בני לוי

ולא יסכים עמהם בשום דבר...
כתב מרנא ה"חפץ החיים" זיע"א: איתא במדרש: "ויאספו אליו כל בני לוי", מאן לא בעי 
לה'?! אלא אלו שלא נתנו נזם לעגל, ורוצה לומר, שמשה רבינו עליו השלום שאל: מי לה'? 
הינו שהוא רק לה' לבדו, ואפילו מי שלא עבד לעגל, רק שנתן סיוע לעגל, איננו בכלל לה'. 
ולמדנו מזה, ענין גדול ונחוץ מאד בעבודת ד', שצריך כל אדם לדעת שלא יעשה פשרה עם 
החפשים בדעותיהם ולא יסכים עמהם בשום דבר, אפילו אין בדעתו להתנהג בעצמו בשום 
דבר כמותם ורק להראות לעיני העם שהוא מסכים עמהם, גם כן יש ליזהר בזה, ועל כיוצא 

בזה נאמר "לא תהיה אחרי רבים לרעות" דהיינו על דבר רע אין להביט על רבים. 
וללכת  המקלקלים  הדרכים  ובין  התורה  דרך  בין  פשר  דבר  יעשה  שלא  האדם  ושיזהר 
בשתיהן, וזהו שאמר אליהו הנביא: עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם ה' האלקים 
לכו אחריו וגו', והינו אחריו לבדו, ומה שאמר עוד, ואם הבעל לכו אחריו,  כונתו גם כן 
לבדו, ולכאורה למה יפסיד מה שהולך לפעמים גם אל ה'? אלא שעל ידי זה שהולך לפעמים 
ולומדין  הבעל  אל  גם  לפעמים  לילך  מותר  ויהודי  יהודי,  שהוא  הכל  חושבין  ה'  אל  גם 
ממעשיו, מה שאין כן אם הולך רק אל הבעל יודעין הכל שהאיש הזה הוא נבדל מעדת 

ישראל ועובד עבודה זרה, ויפרשו ממנו )שם עולם ח"ב פ"א, ח"ח עה"ת(.
כן כתב גם במכתב מאלול תר"צ אל ראשי "אגודת ישראל" בפולין: מכתבם הנכבד מיום 
כ"ב אלול הגיעני, ועל דבר השאלה אודות בחירות, הנה אף כי לעת זקנתי קשה לי לכנוס 
בפרטי הדברים, אך לגודל הענין נתישבנו בזה הרבה, ובקצרה הנני לחוות דעתי, כי אין לנו 
לרדוף אחרי חיבור עם החפשים באיזה אופן שיהי', ואין לנו לפחד פן חס ושלום בודדים 
ונהיה מנוצחים, כי הלא ה' מבטחנו, ומי שנהל אותנו כל ימות עולם זה כמה אלפי שנים 
שבכל שבכל דור ודור עומדים עלינו ועל תורתינו הקדושה ורועה ישראל לא עזבנו והצילנו 
מידם, והאומות בכל תקפם וממשלתם נאבדו ונכרתו מתחת השמים, ואנחנו עם ישראל ב"ה 
חיים וקיימים עם תורתנו הק', וציונו שלא לפחד מחמת המציק כמו שכתוב מי את ותיראי 
מאנוש ימות, והזהירנו שלא להתחבר עם מפירי תורה כמו שכתוב בהתחברך עם אחזי' פרץ 
ה' מעשיך אף על פי שבודאי היתה כוונת יהושפט לטובה להרבות ולהגדיל כחו של ישראל 

כלפי האומות, וה' לא הסכים לזה ולא הצליח עבור זה במעשיו. 
וכן עלינו ללמוד לענינינו, ולא קצרה יד ה' מלהושיע לעמו הן ברוב או במעט, ואנחנו 
צריכים להתחזק בעצמנו ולאחד יראי ה' תחת דגל אחד, וכמו שמצינו במשה רבינו ע"ה 
בשעה שנתפלגו ישראל והרבה כרעו לעגל ועמד בשער המחנה וקרא מי לה' אלי )ומבואר 
במדרש מאן לא בעי לה' אלא מי שלא נתן אף נזם לעגל וד"ל(, ובזה סר אף ה' מישראל, 

ונשליך על יהבנו שישלח לנו עזרתו למען שמו ויחיש גאולתנו ופדות נפשנו במהרה.  

אוי ואבוי ל"רווחים" שכאלה!
מרן רבינו הרב שך זיע"א אמר בתוך דבריו במעמד הפתיחה 
ל"ירחי כלה" תשנ"ב: באים אלינו בטענות, שאם נסטה ונתקרב 
לרשעים, נוכל להציל הרבה. טוענים כלפינו שאם נוותר מעט, 
נרויח בזה דברים רבים, אך דעו לכם שזהו פיתוי של היצר הרע! זהו שוחד הניתן לנו כדי 
שנתקרב לרשעים, ועל ידי זה חלילה נאחז כמותם, ומי שחושש שנפסיד מכך – טעות היא 
בידו, ועליו לדעת שלא יחסר לנו מאומה, אם נעמוד חזק על שלנו, דבר לא יחסר לנו, ונקבל 
בחזרה כל מה שכביכול נפסיד. יש המרמים עצמם כאילו אם נתקרב אליהם ונוותר משלנו, 
נרויח יותר, אוי ואבוי ל"רווחים" שכאלה, אנחנו חייבים להיות חזקים בשיטתנו ולא לוותר 

אפילו כי-הוא-זה, וכאשר הם יראו שחזקים אנו בדרכנו, הם יהיו אלו שיכנעו.
כל טובת הנאה שאנו מקבלים מהם, כל תפקיד ותפקיד, זהו פיתוי כדי שנתקרב אליהם, 
אך אסור על פי דין להתקרב לרשעים, מה נאמר לילדינו שישאלונו כיצד התקרבנו לרשעים 
כאלה שכל כוונתם היא לעקור את הדת? הרי אם היה ביכלתם, היו עוקרים את הכל! אם 

ניתן להם את הכח וחלילה נכשיר אותם, מי יודע מה יעשו לנו בעתיד.
אסור להכנע לשום פיתוי, ואסור לוותר משלנו על שום דבר, גם אברהם אבינו לא נכנע 
לפיתויי היצר, ובסופו של דבר לא הפסיד מכך מאומה. מי שסבור כי במצב הנוכחי יש בכך 
נסיון, טעות היא בידו. אם נעמוד על שלנו, דבר לא יחסר לנו, לבסוף נקבל את הכל, ואם 

לא מהם, אזי ריוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר...
עברנו נסיונות קשים הרבה יותר מהיום, ועמדנו בכולם, אברהם אבינו השריש בנו מדה 
זו, שניתן לעמוד בנסיון הקשה של עקידת בני יחידו מול כל פיתויי היצר הרע, ולא לוותר, 

הוא ידע שכל אלו הם רק פיתויים ואין בהם כלום.
אלו הם דברים יסודיים שכל יהודי חייב לדעת אותם, יהודי אינו תלוי בשום דבר, אלא 
רק בתורה, כאשר שומרים את התורה יש קיום לעם ישראל, וללא התורה אין חלילה קיום, 
אפילו כאשר יש מדינה, אם היא מתקיימת עוד חמש או עשר שנים, האם יש למישהו בטחון 
שהיא תמשיך להתקיים לעד? אנחנו כבר רגילים למצבים כאלה שהיתה לנו מדינה ויצאנו 
לגלות, ולא זה מבטיח את קיומנו, אלא רק בזכות הדבקות בתורה נשארנו ונשאר קיימים...

שהקב"ה יגן עלינו מאלו שיש להם קשר עם הרשעים, ושהעולם הבא לא יפגע מכך. מי 
שבא בטענות שעל ידי הקשר עם רשעים אלו נקבל משהו, עליו לדעת שאין ממשות בכל 
מה שנקבל מהם, ואנחנו עלולים לתת הרבה יותר ממה שנקבל. אנחנו נתבעים לתת את 
כל דרך החיים שלנו, את כל השיטה שלנו, ובתמורה אנו מקבלים מנהל כאן ומנהל שם... 
לכן בשעה כזו עלינו להתפלל להקב"ה שיגן עלינו ויושיענו.שה' יעזור לנו שנזכה להמשיך 
בדרך התורה, נבטח בה' על מה שהבטיחנו, ונעשה מה שצריך מבלי להמשך אחר פיתויים.

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
שלמה 
ליב לף

"ַוְיַחל ֹמֶׁשה וגו' ְּבֹכַח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה" )לב,יא(
לכאורה צריך ביאור, וכי מה שהוציא הקב"ה את ישראל בכח גדול 
וביד חזקה, היא הסיבה שלא יחרה אפו בעמו? הרי אדרבה זו תביעה 
על ישראל איך אחרי ריבוי הטובה האותות המופתים וגילויי האמונה 

שהיו להם, בכל אופן עשו את העגל!? וכי הכוונה ש'חבל' לו להקב"ה כביכול על הטרחה 
שטרח במה שהוציאם בכח גדול וביד חזקה. ולכאורה היה לו למשה להזכיר את זכויותיהם של 
כלל ישראל, ולא להזכיר את כוחו של הקב"ה, כי אדרבה כמה שעשה הקב"ה עם ישראל הרי 

יש בזה יותר קטרוג, ולמה הזכיר זאת בדבריו?
תמיהות אלו היה מקשה הגאון המופלא רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל מר"י מיר )יא"צ כ"ד 
אדר(  והיה אומר על זה כך: הנה בשירת הים כתיב "עד יעבר עם זו קנית", ופירש רש"י: 
חבבת משאר אומות כחפץ הקנוי בדמים יקרים שחביב על האדם. ]היינו המכות שהיו חוץ 
לדרך הטבע, וקרי להו 'דמים יקרים'[ ולמדים אנו מזה שדבר שאדם משקיע בו הרי הוא חביב 
עליו יותר, וזוהי החביבות של עם ישראל יותר משאר האומות, כחפץ שנקנה בדמים יקרים. 
ובגמ' בבא מציעא )לח,א( אמרו: אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו. ופירש"י שם 
)ד"ה קב שלו( חביבה עליו ע"י שעמל בהן. ויש שפירשו ]ריטב"א ישנים שם ועיין בפור''י 
או קיבלו  בו, אבל אדם שירש קב של חטים  וטרח  דוקא בקב שעמל  דהיינו  ורש''ש שם[ 
במתנה אין זה חביב עליו כמי שעמל באותו הקב. וכן מצוי בהורים לילד חולה וכדומה הנצרך 

לטיפול רב, שהתעסקות והטרחה סביבו מולידה אצלם אהבה רבה אליו.
ולפי זה יבואר דכיון שהקב"ה כל כך הטיב עמנו, כחפץ שנקנה בדמים יקרים, זה עצמו סיבה 

לעורר אהבתו אלינו, ולכן הזכיר משה רבינו ענין זה בתפילתו.  
ההקרבה  לפי  נקנית  ד'  אהבת  גם  גיסא,  לאידך  אף  הוא  שכן  ואמר:  זצ"ל  הגאון  הוסיף 

והמסירות, וככל שאדם יותר עמל להתגבר על נסיונותיו כך גדלה אצלו אהבת ד'.

"ַוַּיֲעֹמד ֹמֶׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַוֹּיאֶמר ִמי ַלד' ֵאָלי 
ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי" )לב,כו(

הנה כאשר נתבונן, רבים מבני ישראל היו שלא סגדו לעגל הזהב, 
צא ולמד כי לא נענשו במיתה על עוון העגל יותר משלשת אלפי איש, וכפי שנאמר בפסוק 
"ַוִּיּפֹל ִמן ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ִּכְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש", וא"כ אם כולם לא חטאו, מדוע לא נצטרפו 

אף הם לבני לוי?
דברים נוקבים מובאים על כך משמו של הגה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' מגור זיע"א )יא"צ 
כ"ג אדר(: נראה, כי אמנם מנינם של המתפרצים בעם לא עלה על שלשת אלפי איש, ורוב 

ישראל לא נסחפו אחרי הזרם לעבוד את עגל הזהב!
אך למרות זאת, רוב האנשים העדיפו לעמוד מן הצד, וביקשו להמנע מלהתערב במחלוקת, 
וכנגד המתפרצים בעם עובדי העגל, רק בני לוי חגרו חרבם ויצאו כנגדם למלחמה, למען 
כבוד שמים. ועל כן אמר הקב"ה )במדבר ג,יב( "ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים", ודרשו חז"ל "שקירבו עצמן 

לי" - היינו שהתקרבו להקב"ה בקנאתם אליו.
ומכאן ראוי להשכיל ולדעת, כי גם אותם שלא נסחפים אחרי הזרם, ונמנעים ללכת יחד 
עם המתפרצים בעם, מכל מקום הם רחוקים עדיין מכדי להתאסף יחד עם עובדי ד', ולכן גם 
כאשר עמד משה רבינו וקרא "ִמי ַלד' ֵאָלי" - הרוב נותרו לעמוד מן הצד, ולא נאספו אליו 

זולת בני לוי...
ובמקום אחר מוסיף האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' זצ"ל, עוד בשם זקינו זי"ע: "כאשר אמר 
משה רבינו ע"ה "ִמי ַלד' ֵאָלי" - היו שם מישראל אנשים גדולים יותר מהלווים, אלא שלא 
היה להם העוז לקרב עצמם, והלווים היה להם זה העוז - "ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי", והלכו 

במסירות נפש לשם שמים".

רוממות הפרשה
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש
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