
פרשת חקת תשע"ו
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

נ' רבינו - שער  נתגלה סוד פרה אדומה למשה  האם 
אדומה,  פרה  מצות  את  לנו  מבארת  התורה  חקת  פרשת  בתחילת 
לנו  ד'  חוק שצוה  הוא  הענין של פרה אדומה  ומבואר בפסוקים שכל 
לעשותו, וכמוש"כ "זאת חקת התורה אשר צוה ד' לאמר דבר אל בני 
ופרש"י לפי שאומות העולם  כו'"  ויקחו אליך פרה אדומה  כו'  ישראל 
מצערין את ישראל באומרם שכל הענין של טהרת פרה אדומה נראה 
 - חוק  הוי  זו  שמצוה  לישראל  ד'  אמר  לפיכך  טעם  בו  שאין  כדבר 
"גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה" שמצוה זו הוי מצוה 
שעלינו  מלך  גזירת  והיא  המצוה  טעם  את  לנו  מבארת  התורה  שאין 

אחריה. להרהר  בלי  לקיים 

אדומה  פרה  של  הסודי  הטעם  את  למשה  נתגלה  האם  לשאול  ויש 
של  החמישים  בשער  נכללת  אדומה  פרה  מצות  של  הטעם  שמא  או 
וכיון שלא נתגלה שער הנ' למשה רבינו )אוה"ח דברים  הנ' שערי בינה, 
ג' ועוד, עפי"ד הגמ' ר"ה כא:( לכן לא נתגלה לו הטעם הכמוס של  ל"ג 

אדומה. פרה  מצות 

הטעם  שבאמת  רבה(  במדרש  וכ"כ  ב'  )י"ט  האוה"ח  כתב  והנה 
גילה  הכמוס של מצות פרה אדומה נתגלה למשה רבינו אבל משה לא 
את  להם  לגלות  שלא  צווהו  שד'  משום  ישראל  לכלל  הזה  הסוד  את 
הסוד הזה כמבואר בפסוקים דכתיב "וידבר ד' אל משה כו' לאמר זאת 
אדומה  פרה  שהוי  הוא  "לאמר"  לענין  שדווקא  דהיינו  התורה"  חקת 
להם  לאמר  למשה  ד'  צוה  ישראל  לכלל  שבנוגע  דהיינו  התורה"  "חקת 
אבל  טעם  לה  שאין  מצוה  של  באופן   - חוק  של  באופן  פרה  מצוה  את 
במה שנוגע למשה בעצמו אין מצות פרה אדומה כמצוה שאין לה טעם 

אדומה. פרה  מצות  הכמוס של  הטעם  את  למשה  גילה  שד'  מכיון 

מצות  נשארה  ישראל  לכלל  בנוגע  ומחדש שדווקא  האוה"ח  ומוסיף 
נתגלה  המדבר  שבדור  הדור  לצדיקי  אמנם  חוק  של  בגדר  אדומה  פרה 
גילה את סודות המצוה לאהרן הכהן  זו משום שמשה  טעמו של מצוה 
אהרן  שהם  למיוחדים  "אבל  האוה"ח  וכמוש"כ  ההוא  שבדור  ולצדיקים 

סודותיה". נמסרו  בו  וכיוצא 

אחריהם"  הבאים  למיוחדים  ימסרו  "והם  וכותב  האוה"ח  וממשיך 
רשות  להם  ניתן  הפרה,  סוד  נתגלה  שלהם  המדבר  שבדור  שהצדיקים 
אחריהם  הבא  הדור  של  לצדיקים  אדומה  הפרה  של  סודותיה  למסור 
ונמצא שסודותיה של הפרה אדומה נמסרו במסורה מדור לדור לצדיקי 

אדומה. פרה  מצות  ד' של  סוד  על  לעמוד  הראוים  הדור 

]הערה: הנה יש להקשות על דברי האוה"ח ממש"כ במדרש )מדרש 
לא  המלך  ששלמה  הפסיקתא(  בשם  מהרז"ו  ובפירוש  ג'  י"ט  רבה 
המלך  שלמה  אמר  ולכן  אדומה  פרה  מצות  סוד  על  לעמוד  יכול  הי' 
דברי  מובנים  לא  האוה"ח  ולפי"ד  ממני",  רחוקה  והיא  אחכמה  "אמרתי 
מדור  נמסר  אדומה  פרה  מצות  שסוד  אומר  האוה"ח  שהרי  המדרש 
זה שלא  דבר  שייך  איך  וא"כ  ד'  סוד  את  לדעת  הראוים  לצדיקים  לדור 

אדומה. פרה  מצות  הסוד של  את  המלך  ידע שלמה 

כלליות  את  שמבארים  הסודות  לשלמה  נמסרו  שוודאי  לתרץ  ויש 
מצות פרה אדומה וכדברי האוה"ח, ומה שאמר שלמה "אמרתי אחכמה 
דווקא לענין הסודות השייכים לפרטי המצוה  היינו  והיא רחוקה ממני", 
משום שפרטי מצות פרה אדומה לא נתבארו לשלמה המלך בשלימות 

עי"ש(. ט.  ובנדה  יד.  דף  ביומא  )וכן משמע 

פרה  שסוד  כותב  במדרש(  )שם  יוסף  הענף  דהנה  להעיר  יש  עוד 
דברי  מבוארים  ולפי"ז  בינה  שערי  הנ'  של  המ"ט  בשער  נמצא  אדומה 
שסובר  אע"פ  רבינו  למשה  נתגלה  אדומה  פרה  שסוד  שכתב  האוה"ח 
האוה"ח  בשיטת  לפלפל  ויש  כא:  ר"ה  וע'  ג',  ל"ג  )דברים  האוה"ח 
משום  בינה  שערי  מנ'  הנ'  שער  רבינו  למשה  נתגלה  שלא  ואכמ"ל( 
מ"ט  שער  שנתגלה  כיון  א"כ  מ"ט  בשער  נכלל  הפרה  שסוד  שכיון 

הפרה. סוד  לו  נתגלה  גם  ממילא  למשה 

אמנם בפירוש "ידי משה" שעל המדרש רבה כתב "ושער החמישים 

הוא סוד פרה אדומה" ואעפ"כ כותב שם בשם המדרש שנתגלה למשה 
ומה  כא:,  בר"ה  הגמ'  מדברי  זה  על  שצ"ב  ]וכמובן  הפרה  סוד  רבינו 
לזכות  יוכל האדם  הענוה  י"ב, שבזכות מדת  ז'  בדברים  שכתב האוה"ח 
שההשגה  האוה"ח  כתב  לא  שהרי  לזה  ענין  אינו  הנ',  שער  את  להשיג 
הזאת תהא בעוה"ז אלא כוונתו הוא שבזכות הענוה יזכה האדם להשיג 
האוה"ח  וכמוש"כ  לבוא  לעתיד  דהיינו  לה  הראוי  בזמן  הנ'  שער  את 
בפירוש בשמות )ג' ח'( ובבמדבר )כ"ד ז'([ אמנם בשיטת האוה"ח צריך 
שערי  מנ'  מ"ט  בשער  נכללת  האדומה  פרה  שסוד  סובר  שהוא  לומר 
למשה  החמישים  שער  נתגלה  שלא  שאע"פ  האוה"ח  כותב  ולכן  בינה 

אדומה[. פרה  מצות  סודו של  לו  נתגלה  מ"מ  רבינו 

באיזה אופן צריך להקדים את אכילת האדם לאכילת בהמתו
בהמתו  את  ולהאכיל  להקדים  האדם  אמרו שצריך  מ.(  )ברכות  בגמ' 
"ונתתי  שאומר  מהפסוק  כן  ולמדו  לאכול,  יושב  בעצמו  שהוא  לפני 
התורה  שאמרה  מזה  הגמ'  ומדייקת  כו'"  ואכלת  לבהמתך  בשדך  עשב 
שאכילת  לבהמתך"  בשדך  עשב  "ונתתי  שכתוב  אחרי  רק  "ואכלת" 
הוא  צריך  בהמות  לו  שיש  מי  ולכן  האדם  לאכילת  קודמת  הבהמה 

ולשתות. לאכול  נכנס  בעצמו  לפני שהוא  ולהשקותם  להאכילם 

את  קח  לאמר  משה  אל  ד'  "וידבר  כתיב  מריבה  מי  בפרשת  והנה 
והשקית  מן הסלע  והוצאת להם מים  כו'  ודברתם אל הסלע  כו'  המטה 
שיקח  רבינו  למשה  אמר  שד'  בפסוק  מבואר  בעירם"  ואת  העדה  את 
בהמתם. ואת  ישראל  כלל  את  וישקה מהם  הסלע  מן  שיצאו  המים  מן 

שישקה  ואמר  הקדים  הפסוק  דהנה  ח'(  סו"פ  )כ'  האוה"ח  ומדייק 
שישקה  הפסוק  אמר  אח"כ  ורק  ישראל,  כלל  את   - "העדה"  את  משה 
"בעירם" דהיינו הבהמות שלהם ומקשה האוה"ח שהרי בגמ'  משה את 
את  ולהשקות  להקדים  צריך  אלא  הנכונה  ההתנהגות  זה  שאין  מבואר 
הפסוק  הקדים  למה  קשה  וא"כ  אדם  לבני  מים  שיתן  לפני  הבהמות 
את  שישקה  לפני  ישראל  כלל  את  להשקות  משה  שיקדים  ואמר 

בהמתם.

גדר  כשיש  אבל  בדבר  סכנה  אין  אם  זה  "כל  וז"ל  האוה"ח  ומתרץ 
של  בארה  נסתם  מרים  מיתת  שע"י  שכיון  דהיינו  קודמין"  חייו  סכנה, 
של  מצב  לכלל  נכנסו  וממילא  מים  שום  בכלל  להם  הי'  לא  לכן  מרים 
ולכן אמר  גדולה  זה סכנה  בלי מים הרי  סכנה שכיון שהם שהו במדבר 
כל  את  ישקה  אח"כ  ורק  ישראל  כלל  את  להשקות  שיקדים  למשה  ד' 

שלהם. הבהמות 

את  "והשקית  לומר  הקדים  שהפסוק  מבאר  האוה"ח  הנה  ]הערה: 
העדה" לפני השקאת "בעירם" משום שמצבם של ישראל במדבר בזמן 
את  להשקות  שיקדים  למשה  ד'  אמר  ולכן  סכנה  של  בגדר  הי'  ההוא 

שלהם. הבהמות  את  שישקה  לפני  ישראל  כלל 

נפשות  סכנת  של  שבמצב  פשוט  שהרי  זה  על  להקשות  ויש 
הפסוק  לנו  מחדש  מה  וא"כ  בהמתם  לחיי  קודמים  ישראל  של  חייהם 
סיבה  לאיזה  דהיינו  בעירם,  להשקות  העדה  השקאת  את  בהקדימו 
בני  חיי  נפשות  סכנת  של  שבמצב  זה  דבר  ללמדינו  התורה  הוצרכה 
כלל  צורך  ואין  וברור  פשוט  דבר  זה  הרי  הבהמות  לחיי  קודמים  אדם 
את  מזה  לדייק  שנוכל  כדי  מיוחד  באופן  הפסוק  את  התורה  שתכתוב 

קודמין. האדם  חיי  סכנה  הנ"ל שבמצב של  הדין 

י"ט( מחדש האוה"ח שגם במצב שאין  )כ"ד  חיי שרה  והנה בפרשת 
בעצמו  ולשתות  להקדים  האדם  שיכול  אפשרות  יש  לאדם,  סכנה  בו 

בהמתו. את  לפני שהוא משקה 

ומסביר האוה"ח שבאופן שהאדם מצטער מחמת צמאונו, הוא קודם 
את  ולסלק  לטפל  צריך  מ"מ  מצטערת  בהמתו  שגם  ואע"פ  לבהמתו, 
ומסלקים את הצער שיש לבהמתו. לפני שמטפלים  הצער שיש לאדם 

של  מצב  "רק"  הי'  שלא  האוה"ח  מבאר  חקת  שבפרשת  כיון  אמנם 
קודם  שהאדם  פשוט  א"כ  נפשות  סכנת  של  מצב  ממש  הי'  אלא  צער 



כזה  שבמצב  ללמדינו  התורה  הוצרכה  למה  ביאור  צריך  וא"כ  לבהמתו 
לבהמתו. קודם  האדם  סכנה,  של 

הדין  עצם  את  לנו  לחדש  באה  לא  שהתורה  ולומר  לתרץ  ואפשר 
את  ולהשקות  להקדים  צריך  סכנה  של  שבמצב  האוה"ח  שאומר  הנ"ל 
לנו  לבאר  הוא  הפסוק  כוונת  עיקר  אלא  מאד,  פשוט  דבר  דזה  האדם 
המים  שחיסרון  נחשוב  שלא  שכדי  דהיינו  ישראל  כלל  של  מצבם  את 
הי' דבר של מה בכך, לכן מגלה לנו הפסוק באומרו והשקית את העדה 
כלל  את  הכניס  מרים  של  בארה  שסתימת   - בעירם  את  תשקה  ואח"כ 
שצריך  פשוט  דבר  הוא  ממילא  ולכן  נפשות  סכנת  של  למצב  ישראל 

בהמתם. את  לפני שהוא משקה  ישראל  את  ולהשקות  להקדים  משה 

ונמצא שאין הפסוק בא לחדש לנו את הדין הנ"ל שבמצב של סכנת 
צורך  ואין  פשוט  דבר  דזה  בהמתו  לחיי  קודמים  האדם  חיי  נפשות 
לחדש  הוא  הפסוק  כוונת  עיקר  אלא  זה  דין  שילמדנו  מיוחד  בפסוק 
חיסרון המים. נפשות מחמת  הגיעו למצב של סכנת  ישראל  לנו שכלל 

וצריך להבין לאיזה סיבה וטעם ביארה לנו התורה את הנקודה הזאת 
שבזמן ההוא היו כלל ישראל במצב של סכנת נפשות מחמת סתימתה 

מרים. בארה של  של 

דלהלן  הקושיות  ב'  את  לנו  לתרץ  התורה  באה  שבזה  לומר  ויש 
ודיברו  שעשו  ודיבוריהם  מעשיהם  על  ישראל  כלל  נענשו  לא  למה  א- 
משה  "ויבא  אומר  הפסוק  שהרי  בפסוקים  שמבואר  וכמו  משה  נגד 
שהוצרכו  יקר  הכלי  וכותב  מועד"  אוהל  פתח  אל  הקהל  מפני  ואהרן 
נענשו  וא"כ למה לא  ואהרן לברוח מפניהם אל פתח אוהל מועד  משה 
דיבוריהם שהתרעמו  על  יש להקשות  וכמו"כ  הזה,  ישראל על המעשה 
המדבר  אל  ד'  קהל  את  הבאתם  ולמה  כו'  גוענו  "ולו  ואמרו  משה  על 
בתורה  הרי בשאר מקומות  כו'"  העליתנו ממצרים  ולמה  כו'  למות  הזה 
וא"כ  שלהם  הדיבורים  על  ד'  הענישם  הזה  בסגנון  דיבורים  כשדיברו 
והתרעמו עליו. נענשו כאן על הדיבורים האלו שדיברו למשה  למה לא 

ישנם  העדה  כל  כי  הכתוב  הודיע  "וכאן  כותב  א'(  )כ'  האוה"ח  ב- 
העדה  שכל  כו'  וצדיקים  ישרים  בגדר  כו'  ישראל  בני  שיקראו  זה  בגדר 
היתה  משה  על  התרעמותם  של  זה  מעשה  שבזמן  דהיינו  צדיקים"  היו 
איך  צדיקים  היו  שהם  כיון  לתמוה  יש  וא"כ  צדיקים  כולם  העדה  כל 
קשים  דיבורים  אליו  ולדבר  וכו'  משה  על  להקהל  כאלו  מעשים  עשו 

כנ"ל.

את  "והשקית  התורה  כותבת  האלו  הקושיות  ב'  את  לתרץ  וכדי 
של  במצב  ישראל  כלל  שהיו  לנו  מגלה  שהתורה  בעירם"  ואת  העדה 
לפני  ישראל  ולהשקות את  להקדים  נתחייב משה  ולכן   - נפשות  סכנת 
שישקה את בעירם - ולפיכך לא נענשו ישראל על מעשיהם ודיבוריהם 
משה  את  שיעוררו  ע"י  נפשם  את  להציל  מחוייבים  שהיו  כיון  הנ"ל 

מים. להם  ד' שימציא  אל  להתפלל 

ודיברו ככל הנ"ל אם הם  לנו איך הי' שייך שהם עשו  מבואר  ולפי"ז 
היו צדיקים באמת, שהביאור בזה הוא שכיון שהי' מצב של פיקו"נ הם 
היו מחוייבים לעשות מעשים כאלו ולדבר כנ"ל כדי להבהיר למשה את 
להציל  וחיובם  רצונם  מצד  נבע  ודיבוריהם  מעשיהם  וכל  המצב,  חומר 

ישראל. נפשות  את 

ולא  התלוננו  לא  שלכן  צדיקים  היו  שכולם  התורה  לנו  גילתה  ובזה 
לפני  אבל  ממש  נפש  פיקוח  של  מצב  שנעשה  עד  משה  על  התרעמו 
וכלל.[ כלל  התרעמו  ולא  התלוננו  לא  פיקו"נ  למצב של  מצבם  שהגיע 

ד' פי  נסעו על  יסעו - אמנם בב' מסעות לא  ד'  פי  על 
המהלך  את  ולפרש  להסביר  שונות  תיבות  בשתי  משתמשת  התורה 
הפסוק  נוקט  לפעמים  חנייתם.  מקום  את  ישראל  כלל  עזיבת  של 
"משם  של  לשון  לומר  התורה  בוחרת  ולפעמים  "ויסעו"  של  בלשון 
משם  כו'  ויסעו  כו'  ישראל  בני  "ויסעו  י"ג(   - י'  )כ"א,  וכמוש"כ  נסעו" 

שלפעמים  הללו  מהפסוקים  מבואר  כו'"  נסעו  משם  כו'  ויחנו  נסעו 
"משם  התורה  אומרת  ולפעמים  ויסעו  של  בלשון  התורה  משתמשת 
נסעו"  י"ב( שמשמעות הלשון של "משם  )כ"א  ומבואר האוה"ח  נסעו", 

ד'. פי  על  העננים  ע"י  נסיעתם  היתה  ולא  שנסעו מעצמם  הוא, 

ואמרה  העידה  התורה  והרי  כן  לומר  יתכן  איך  האוה"ח  שואל  אמנם 
וא"כ איך אומרת התורה שבב' מסעות  יסעו"  ד'  ועל פי  יחנו  ד'  "על פי 

ד'. פי  על  נסיעתם  היתה  ולא  ישראל מעצמם  כלל  נסעו  אלו 

ומתרץ האוה"ח שאין הפשט בזה שאמרה תורה "על פי ד' יחנו ועל 
פי ד' יסעו" שכל המסעות היו על פי ד' אלא כוונת התורה הוא "שרוב" 
המסעות נעשו על פי ד' ולכן אין לתמוה על מה שאמרה תורה שבשתי 

ד'. פי  על  נסיעתם  היתה  ולא  ישראל מעצמם  כלל  נסעו  הנ"ל  מסעות 

וצריך לבאר מאיזה טעם נשתנו ב' מסעות הנ"ל שלא נעשה הנסיעה 
ד'. פי  על  בהם  שנסעו  המסעות  בשאר  הרגיל  הסדר  כמו  שלהם 

באמצעות  היתה  הנסיעה  אופן  המסעות  שבשאר  האוה"ח  ומסביר 
את  להגביה   - הדרך  את  להם  ]מיישר  הי'  שהענן  לפניהם  ההולך  הענן 
את  להם  מראה  כ"א([  י"ג  שמות  )אוה"ח  הגבוה  את  ולהשפיל  הנמוך 
בשעה  אולם  ללכת.  צריכים  הם  דרך  באיזה  שידעו  כדי  הנכון  הכיוון 
כיון שנסתלק  לפניהם  הולך  הענן  הי'  לא  ב' המסעות האלו  שנסעו את 
על  נסעו  לא  אלו  מסעות  בב'  ולכן  אהרן,  של  מיתתו  לאחר  הזה  הענן 

עצמם. פי  על  נסיעתם  היתה  אלא  הענן  ע"י  ד'  פי 

שאע"פ  אמרו  בגמ'  שהרי  הזה,  ההסבר  על  האוה"ח  מקשה  אמנם 
של  בזכותו  העננים  חזרו  מ"מ  אהרן  של  מיתתו  ע"י  העננים  שנסתלקו 
הענן  הי'  לא  אלו  מסעות  שבשני  לומר  שייך  איך  וא"כ  רבינו  משה 

ישראל. כלל  אצל  נמצא  לפניהם  ההולך 

ישראל  כלל  את  שסובבו  העננים  שחזרו  שאע"פ  האוה"ח  ומתרץ 
מ"מ הענן שהלך לפניהם לא חזר להם עד לאחר שנסעו את ב' מסעות 
הללו ולכן אמרה התורה שבשני מסעות האלו נסעו כלל ישראל מעצמם 
]הזה שנסתלק במיתת אהרן[  כיון שהענן  ע"י הענן  ד'  פי  נסעו על  ולא 
עדיין לא חזר להלוך לפניהם עד לאחר שנסעו את שני המסעות הללו.

הנה האוה"ח מסביר שכיון שע"י מיתת אהרן נסתלקו הענני  ]הערה: 
כלל  שנסעו  בזמן  עמהם  נמצא  לפניהם  ההולך  הענן  הי'  לא  לכן  הכבוד 
שאומרת  מהגמ'  זה  על  האוה"ח  והקשה  הללו.  מסעות  ב'  את  ישראל 
זו הוצרך האוה"ח לחלק  שחזרו העננים בזכותו של משה, ומכח קושיא 
חזר  לא  לפניהם  שהולך  הענן  מ"מ  העננים  שאר  שחזרו  שאע"פ  ולומר 

האלו. מסעות  שני  את  לנסוע  לאחד שגמרו  עד  להם 

עמהם  להיות  חזרו  לא  הכבוד  ענני  שאר  שאפילו  מבואר  בגמ'  והנה 
כלל  היו  לא  שבו  מסויים  זמן  משך  הי'  אלא  אהרן  מיתת  לאחר  "מיד" 
מלך  "הכנעני  הי'  ועי"ז  הכבוד  הענני  עם  ומכוסים  מסובבים  ישראל 

ישראל. עם  ולהלחם  לבוא  יכול  ערד" 

ולפי"ז יש להקשות, מי הכריח את האוה"ח לחדש את החילוק הנ"ל 
בין שאר ענני הכבוד והענן ההולך לפניהם - שלענין שאר העננים כותב 
ולענין  אלו  מסעות  ב'  נסיעת  לפני  ישראל  לכלל  חזרו  שהם  האוה"ח 
הענן ההולך לפניהם כותב האוה"ח שלא חזר להם הענן הזה עד לאחר 
שנסעו את שני המסעות האלו - הרי כיון שבגמ' הנ"ל מבואר שבמשך 
נוכל  א"כ  ישראל  כלל  אצל  מהעננים  אחד  שום  נמצא  לא  מסויים  זמן 
שבזמן  ולומר  הנ"ל[  לחילוק  להזדקק  בלי  האוה"ח  קושיית  ]את  לתרץ 
היתה  לא  ולכן  מהעננים  אחד  שום  להם  חזרו  לא  עדיין  אלו  מסעות  ב' 
ואכמ"ל.[ בזה  לפלפל  ויש  נסעו מעצמם.  אלא  העננים  פי  על  נסיעתם 

הרוצה לזכות לשמירה יתירה בחודשי הקיץ, ע"י זכות הפצת תורת רבינו האור החיים הקדוש זיע"א, יתקשר למספר -845-352

mlyellin@gmail.com -או ל kravitzkm1@gmail.com :6947, או יפנה למייל 

ויזכה להשפעות זכות רבינו הק' זיע"א

גליון זה מוקדש לעילוי נשמת הרה"ג ר' משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט


