
 

רמז ברש"י של זאת חקת התורה לתפילת והסר שטן 
 מלפנינו ומאחרינו

ופרש"י בזה"ל לפי שהשטן  זאת חקת התורה וגו' )יט ב(
ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה 
טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, גזרה היא מלפני אין לך רשות 

 הר אחריה עכ"ל. ונראה לרמז בזה כדלהלן.להר
הנה בתפילת ערבית אומרים הסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ויש 
לפרש שמתפללים שהקב"ה יסיר את היצה"ר שיש לאדם קודם 
שבא לעשות מצוה שרוצה למונעו מעשייתה, ומאחרינו היינו 

 היצה"ר שבא לאדם לאחר המצוה.
המצוה אומר לו אין זו  והמתבונן מה אומר היצה"ר לאדם, קודם

מצוה כלל מה שרצונך לעשות ואינה נחשבת כלום לפני הקב"ה, 
ואם בכ"ז עשה את המצוה בא אליו היצה"ר ומכניס בו גאוה על 
גדולתו שזכה לעשות כזו מצוה חשובה לפני הקב"ה, ועל כך 
מתפללים והסר שטן מלפנינו ומאחרינו שלא יאמר לאדם קודם 

 ר המצוה שיתגאה.למצוה שאי"ז מצוה ואח
ונראה שכל זה מרומז בדברי רש"י שהשטן מגיע לישראל ואומר 
להם "מה המצוה הזאת", דהיינו שבא קודם למצוה ומשכנעו 
שאי"ז מצוה, ולאחר המצוה אומר להם "ומה טעם יש בה" דהיינו 
כמה טעם וכבוד יש לך בעשייתה וכך גורם לו להתגאות, ומה 

היצה"ר, על כך ממשיך רש"י  תקנה יש לכך שלא ישפיע עליו
"לפיכך כתב בה חקה", דהיינו שיחשוב האדם בלבו שעושה את 
המצות לא מסיבה כזו או אחרת אלא מפני שכך הוא חק שחקק 
הקב"ה שיקיימו ישראל את מצותיו, ובכך ירוויח האדם "שגזרה 
היא מלפני", דהיינו שלפני שעושה המצוה ומגיע אליו היצה"ר 

ת המצוה היא משום שכך גזר הקב"ה ידע שמה שעושה א
וממילא לא יצליח היצה"ר להסירו מעשייתה, ולכך ממשיך 
רש"י "אין לך רשות להרהר אחריה", דהיינו שמאחר שידע 
האדם שעשיית המצוות הם חק וגזירה הרי שלאחר שעושה את 
המצוה אין לו רשות להרהר אחריה כמה גדול הוא שעשאה, 

כך צוה הקב"ה בלבד ולא משום שהרי מה שעשאה הוא משום ש
 סיבה אחרת.

 דברי מאיר )לר' מאיר מפרמישלן(

 האם משה שבר את הלוחות בחמתו

מתיבת אליך נשמע שאף  ויקחו אליך פרה אדומה )יט ב(
משה הוצרך להבאת הפרה אדומה לכפרה ולא רק ישראל, כך 
כתבו המפרשים, ונראה שהנה איתא בגמ' שבת השובר כלים 

כעובד ע"ז, ומשה הרי שבר את הלוחות בחמתו,  בחמתו הרי זה
נמצא שגם משה היה צריך קצת מחילה על ששברן בחמתו ולא 

 רק ישראל על כך שעשו את העגל, וזהו דכתיב אליך.
ובזה יש לבאר את המדרש המופיע בפרשת קורח מה ראה קרח 

 לחלוק על משה רבינו, ראה פרה אדומה. ופירוש המדרש הוא

שקשה מה ראה לחלוק על משה, דהניחא על אהרן חלק שיכל 
לטעון שאהרון נמי חטא בכך שעשה את העגל, אבל משה ודאי 
לא חטא ומדוע חלק עליו, ולזה תי' המדרש ראה פרשת פרה 
אדומה, דהיינו דמדכתיב בה אליך משמע שגם משה חטא קצת 

 לק אף עליו שאף הוא אינו ראוי.ששברן בחמתו, ומחמת כן ח
אומנם באמת לא חטא משה כלל שהרי לא בחמתו שברן אלא 

 שבא להציל את ישראל, וכדאמר לו הקב"ה ישר כח ששיברת.
 כבוד שמים

 הטעם שהקדים זאת חוקת התורה לדבר אל בנ"י

זאת חוקת התורה וכ' דבר אל בני ישראל ויקחו אלך פרה 
להבין מדוע כתבה התורה קודם  יש אדומה תמימה וגו' )יט ב(

זאת חוקת התורה ואח"כ דבר אל בני ישראל כו', היה לה לכתוב 
תחילה דבר אל בני ישראל ואח"כ זאת חוקת התורה ויקחו אליך 

 פרה אדומה כו'.
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בתוספתא דסנהדרין )פ"ג( דאין 

בגמ' שורפין את הפרה אלא ע"פ בי"ד של שבעים ואחד, ואיתא 
סנהדרין )טז( דמשה רבינו במקום שבעים ואחד קאי, נמצא 

 שצריכה הפרה להיעשות בפני משה ועל פיו.
מעתה שפיר מה דתחילה נקטה התורה זאת חוקת התורה ורק 
אח"כ דבר אל בנ"י, משום שחלק מחוקת הפרה היא מה שצריך 
שמשה ידבר מחוקת הפרה ודיניה בפני ישראל, שרק על פיו 

ורפה, דהיינו שמה שכתוב דבר אל בנ"י אין זה הקדמה יכולים לש
בעלמא לדין כמו בכל התורה שכתוב דבר אל בני, אלא זו חלק 
מחוקי פרה אדומה שצריכה להיעשות על פיו לכן הקדים תחילה 

 זאת חוקת התורה.
 חי' הגרי"ז עה"ת

 הטעם שגילה למשה טעם פרה אדומה ולישראל לא

איתא  יך פרה אדומה )יט ב(זאת חוקת התורה כו' ויקחו אל
במדרש, אמר לו הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים 
חוקה. וקשה מאי שנא משה מכל ישראל, עו"ק הרי טעמה של 
פרה אדומה ידוע לכל מיסודו של ר"מ הדרשן תבוא פרה ותכפר 

 על מעשה העגל.
ונראה לפרש שהרי בפרשת בשלח )טו כה( איתא ברש"י שבמרה 

שראל על פרה אדומה, והנה שם הרי היה קודם חטא נצטוו י
העגל, נמצא שאילו היה הקב"ה מגלה טעמה לישראל שבאה 
לכפר על חטא העגל שעתידים לחטוא היו יכולים ישראל לטעון 
שמשמים הכריחום לעשות את העגל, שהרי נתקנה להם כפרה 
עוד קודם שחטאו, ולזה לא גילה הקב"ה את טעמה לכל ישראל 

ר שהוא חק, וכל זה דוקא לגבי כל ישראל, משא"כ גבי אלא אמ
משה שלא חטא בעגל שפיר שיכל הקב"ה לגלות לו טעמה כדברי 

 ר"מ הדרשן שלדבריו אכן אי"ז חק.
 תורת משה
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 פרה אדומה שהולכים אחר הרובבענין הלימוד מ

כתב רש"י לפי שהשטן ואומות  זאת חוקת התורה )יט ב(
העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש 
בה, לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא לפני ואין לך רשות להרהר 
אחריה עכ"ל. וקשה מדוע הוצרך רש"י להאריך כ"כ ולכפול 

 לשונו.
דברי הגמ' ששאל מין אחד כיון דכתיב אחרי ונראה לפרש ע"פ 

רבים להטות ואנו אומות העולם הרוב, מדוע אינכם הולכים 
 אחר הרוב ועובדים ע"ז, ועיי"ש בגמ' מה התי' על כך.

והנה הגמ' בחולין )יא( מביאה מהיכן ידעינן דינא דאזלינן בתר 
מה שחיטתה  רובא, מפרה אדומה דכתיב בה ושחט ושרף,

כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה, ודילמא ניקב 
קרום של מוח וא"כ הפרה טריפה, אלא ע"כ דאזלי' בתר רובא 

 דרוב בהמות כשרות, מכאן מוכח דאזלינן בתר רובא.
ועתה נראה לפרש שזו כונת רש"י, שהשטן ואומות העולם 

מכיון  מונין דהיינו לשון מנין שמונין את ישראל ואומרים להם
שאתם מיעוט מדוע אינכם עובדים ע"ז, ואם תאמרו שמה 
שכתוב אחרי רבים להטות נאמר דוקא בדיינים ולכן אינכם 
הולכים אחרינו לעבוד ע"ז אע"פ שאנו הרוב, אי"ז דחיה שהרי 
מפרה אדומה מוכח שאזלי' בתר רובא אף לא בדיינים, שהרי 

וב, הרי שורפים אותה ולא חוששים שניקב הקרום רק מכח ר
שלא רק בדיינים אמרי' הכי וא"כ מדוע אינכם עובדים ע"ז 
כרוב העולם, ולזה משיב הקב"ה שאין להוכיח מפרה דומה 
שחוקה היא ואין לכם להרהר אחריה, שלעולם י"ל שלא אזלינן 
בתר רובא, ומה שבפרה אדומה אזלי' בתר רובא הוא חק שאין 

הטות מיירי ללמוד ממנו, וא"כ בסתמא קרא דאחרי רבים ל
 דוקא בדיינים ותו בטלה טענת אומות העולם.

  ילקוט האורים

 טומאת עכו"ם במקדש

 הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים )יט יא(
בהמשך )פסוק יג( איתא נמי כל הנוגע במת בנפש אדם אשר 
ימות וגו', ועמדו על כך המפרשים מדוע תחילה כתיב "לכל" 

 נפש ואח"כ לא כתיב "לכל".
וי"ל דהנה שי' ר"ש דעכו"ם אינו מטמא באהל אבל מטמא 
במגע, ולומד שמטמא במגע מדכתיב "לכל", משא"כ להלן 
)פס' יג( מיירי לגבי בית המקדש דהיינו טמא שנכנס לבית 
המקדש, והנה שי' היראים שנזיר אינו מגלח על טומאת 
עכו"ם, דהיינו שאם נגע בעכו"ם אי"ז חשוב שנטמא שצריך 

טעמו של היראים מפני שכל שאינו מטמא באהל אין לגלח, ו
נזיר מגלח עליו ולכך עכו"ם שאינו מטמא באהל אין נזיר מגלח 

 עליו.
והנה הדין הוא שכל טומאה שאין נזיר מגלח עליה אין חייבין 
עליה על טומאת המקדש, נמצא שטומאת עכו"ם שאין נזיר 

ת מגלח עליה אין חייבים על טומאה הזאת אם נכנס לבי
המקדש, ולפי"ז שפיר דלא כתיב "לכל" לגבי טומאת המקדש, 
שהרי מכך שה"לכל" מרבה שעכו"ם מטמא במגע מוכח 
ש"לכל" מיירי גבי עכו"ם, וממילא שפיר שגבי קרא דטומאת 
המקדש לא כתיב "לכל" מפני שאין לרבות עכו"ם שהרי אינו 

 מטמא טומאת המקדש.
 מקרא מפורש

 ת בקברגדר הענין של שפתיו דובבו 

זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל 
נראה לפרש קרא זה בדרך רמז, שהנה  אשר באהל וגו' )יט יד(

 התורה  זאת  המקרא תחילת  לפרש  כתב  מאירות  פנים  הרב 

 

אדם כי ימות באהל, דהיינו שמעלה יש לזאת התורה שאין 
ינו שגם בשאר דברים שגם כאשר אדם ימות הוא באהל, דהי

אחר שמת תורתו נשארת באהל שמדברים את דבריו ושפתיו 
 דובבות בקבר, ע"כ דבריו.

ונראה לבאר המשך המקרא ע"פ דרכו, שהנה יש לדון בזה 
בשני פנים, א. כשאומר שמועה מפי חכם ששמע מחכם אחר, 
האם גם שפתי החכם הראשון דובבות בקבר מפני שהזכירו 

שמא מאחר שאין החידוש  שהוא אמר דברי החכם השני, או
משמו הרי שאין שפתיו דובבות, ב. עוד יש לעיין במי 
שהזכירו תורה בשמו אך באותו אדם היה רק תורה ולא 
מעשים טובים, האם גם שפתיו דובבות או שמא צריך שיהיה 

 בו גם תורה וגם מעשים טובים.
ונראה לשוט מהמשך המקרא ב' ספיקות הללו דה"פ קרא 

באהל" היינו מי שאמר את הד"ת בעצמו "אדם כי ימות 
וכפירושו של הפנים מאירות, "כל הבא באהל" ר"ל כל מי 
שבא באהל דהיינו שהוזכר באהל אפי' שלא הוזכר החידוש 
שלו נמי שפתיו דובבות, "וכל אשר הוא באהל" ר"ל כל מי 
שבאהל והוזכר שמו ולא אכפת לן שאינו בעל מעשים טובים 

 כך הוא ביאור המקרא בדרך רמז.דזהו הרבוי של "כל", 
 פני דוד להחיד"א

 מדוע אלמלא מי מריבה לא ניתנה תורה לישראל

איתא במדרש  ויך את הסלע במטהו פעמים וגו' )כ יא(
 אלמלא מי מריבה לא ניתנה תורה לישראל. ותמוה.

ושמעתי משמיה דהתוס' יו"ט לפרש דהנה איתא בגמ' 
גדי בחלב אמו, ר"ש סנהדרין )ד.( מח' ר"ש וחכמים בקרא ד

סבר יש אם למקרא וקרינן ְחָלב, ורבנן סברי יש אם למסורת 
וקרינן ֵחָלב, הרי שלפי רבנן דיש אם למסורת וקרינן ֵחלב א"כ 
בשר בחלב לא אסר קרא, אלא שהגמ' דוחה שא"א להעמיד 
בכך את מחלוקתם וודאי גם רבנן מודו שיש אם למקרא וקרינן 

 ְחלב.
מרו מלאכי השרת לקב"ה תנה הודך על והנה ידוע המדרש שא

השמיםו שתשאיר את התורה לנו בשמים, אמר להם כתיב לא 
תבשל גבי בחלב אמו ואתם אכלתם בשר בחלב אצל אברהם, 
דכתיב ואל הבשר רץ אברהם ויקח חמאה וחלב, נמצא שמה 
שנתן הקב"ה תורה לישראל ולא למלאכים הוא משום שאכלו 

למסורת וקרינן בֵחלב נמצא  בב"ח, והנה אי נימא שיש אם
שלא חטאו המלאכים כשאכלו בשר בְחלב, שהרי לא נאמר 
בתורה איסור על כך, והיתה נשארת התורה אצל המלאכים 

 ולא ניתנת לישראל.
ואיתא במדרש אילמלא מי מריבה לא היה מחלוקת בישראל, 
וכבר פירשנו שאילמלא מי מריבה היתה יורדת הלכה פסוקה 

אפשר שהדין במחלוקת הנ"ל היה כרבנן שיש מן השמים, ואז 
אם למסורת וקרינן בֵחלב אמו, וא"כ שהיתה יורדת הלכה 
פסוקה מן השמים כרבנן לא היה איסור בשר בְחלב אלא בשר 
בֵחלב, ונמצא שלא היו עוברים המלאכים איסור בכך שאכלו 

 בשר בְחלב והיתה ניתנת להם התורה ולא לישראל.
יון שמחמת מי מריבה לא ירדה הלכה וזהו ביאור המדרש שמכ

פסוקה מן השמים, הרי שלא פסקינן כרבנן שיש אם למסורת 
אלא קרינן ְחלב, ומכח כך נמצא שעברו המלאכים איסור ולכן 
לא ניתנה להם תורה אלא לישראל, נמצא שאם היתה יורדת 
הלכה פסוקה א"כ לא חטאו המלאכים והיו הם מקבלים את 

 התורה ולא ישראל.
 פת הכהןאסי
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