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 לפרשהפנינים 
        
  "אל משה ואל אהרן לאמראל משה ואל אהרן לאמראל משה ואל אהרן לאמראל משה ואל אהרן לאמר' ' ' ' וידבר דוידבר דוידבר דוידבר ד""""

  )א, יט         (

לאמר דבר לאמר דבר לאמר דבר לאמר דבר ' ' ' ' את חקת התורה אשר צוה דאת חקת התורה אשר צוה דאת חקת התורה אשר צוה דאת חקת התורה אשר צוה ד""""
אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה 
תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה 

  )ב, יט  (                             "                    ה עלה עלה עלה על''''עליעליעליעלי
סמך חוקת התורה  - זאת חקת התורה 

לא יתה : רמז, לבהרימכם את חלבו ממו
היכן ). בעל הטורים(התורה אלא לאוכלי המן 

  ?הרמז על המן
בהרימכם את : כך" בעל הטורים"כוות 

שעולה " חלבו" כשתחסרו את מלת - " חלבו"
  ".מן"ישאר " ממו"מן המלה " מו"בגימטריא 

 )ויקהל משה(                                         

 
מר דבר אל בי ה צריך לו'לכאורה הרי הי

וראה . ן" רמבעיין? ישראל זאת חוקת התורה
אין , )ג"סהדרין פ(תא דאיתא בתוספ, לומר

שורפין את הפרה אלא בבית דין של שבעים 
משה ) סהדרין טז(ואיתא בגמרא . ואחד

, ולכן אמר ושה, במקום שבעים ואחד קאי
על פרה , זאת חקת התורה... אל משה' וידבר ד

דבר אל בי ישראל ויקחו "גם ו, שמשה עשה
 הדין שפרה עשית על ידי בית דין של -" אליך

  ).שקול כגד משה(שבעים ואחד 
 )יק'הרב זאב סולוביצ  (   

 
הגם ,  הרבי מקוצק אמר- זאת חקת התורה

מותר , כגון כף וסכין, שכלי שמלאכתו להיתר
אבל משום כבוד קדושת השבת , לטלטל בשבת

 לטלטל בידים כלים אלא טוב להיות זהר שלא
ולפי זה אפשר . בשבת בשעה שאין צורך בהם

משום כבוד , זאת חקת התורה: לפרש הכתוב
התורה טוב שיקבל אדם על עצמו את כל 

לא יחקור אחרי טעמי , התורה כמו חוקה
  .אלא יקבלה כגזירת מלך, ה'מצוותי

 )זאת מסטריקוב' ר ר"אדמו (

 
שמירת חשובה לפי המקום : באותו עיין

, בלי כל חקירה, המצוות מתוך אמוה ותום לב
ולכן . יותר מאשר על ידי הגיון והשכל המוגבל

שלא ) י שם"ורש, ספרא קדושים ( ל"אמרו חז
יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר ובלבישת 

אלא יאמר אפשי ומה אעשה ואבי , שעטז
ולכן קראת הסעודה . שבשמים גזר עלי

שאם , "ותשלש סעוד"השלישית של שבת 
סימן ששתי הסעודות הקודמות , מקיים אותה

לא היו בגלל תאוות אכילה ולשם תעוג אלא 
  .וזהו זאת חקת התורה. 'לקיים מצוות ד

 )דבש וחלב(

 
ה צריך לכתוב 'לכאורה הי -  זאת חקת התורה
שהרי מדובר כאן בדיי פרה , זאת חקת הפרה

אלא רמז יש כאן שעייי טהרה הם ? אדומה
שהטהרה היא היסוד לחיי , התורהעיקר 

אלא , ואיה רק מצוה כיתר המצוות, תורה
  .יסוד המצוות

טבילת : ה אומר'אהרן מקארלין הי' ר ר"אדמו
אבל לדרגה , מקוה בכל יום איה מצוה

ה על ידי מקוה אין להגיע על ידי 'שמגיעים אלי
 )פיי תורה(                              .שום מצוה אחרת

 
תרגום (דא גזרת אורייתא  -  זאת חקת התורה

הוא קיצור (אמר בספר תיא ). אוקלוס
ועל מה שאו עוסקין בהלכות ): משבלי הלקט

כתבו זה לזכר , תעית ובעיין שריפת התורה
צע המאה המחבר חי באמ(מה שאירע בימיו 

קו  תורת אלושרפה) הראשוה לאלף הששי
) 1244(לבריאת העולם ' אלפים וד' בשת ד

חקת בעשרים וארבע קרוות ' ם ששי פביו
. ים ספרי התלמוד והלכות ואגדות בצרפתאמל

וגם מן הרבים שהיו , כאשר שמעו לשמע אוזן
אם הגזירה , שם שמעו ששאלו שאלת חלום

ודא גזירת : והשיבו להם, היא מאת הבורא
. ופירשו ביום פרשת חקת היא גזירה. אורייתא

ם עליהם ומאותו יום ואילך קבעוהו יחידי
חקת ' של פ' להתעות בכל שה ושה ביום ד

בשה ההיא : הערה(ש לא קבעוהו לימי החדו
חקת '  חל יום ששי ערב שבת פ1244 - ' א ד"ה

  ). יוי17, תמוז' ביום ט

 
י אומר בשם הגמרא "רש: ועוד בעיין זה

מרה שבת ופרה אדומה ודיין ב) כה,  טובשלח(
ה 'ולא הי, גלה לפי מעשה הע'וזה הי, צטוו

זאת חקת , לכך אמר, יכול לומר לו הטעם
 .הייו במרה', התורה אשר צוה ד

 )השיל' ר ר"אביו של ה, יעקב מלובלין' ר' הג(

 
לפיכך כתוב בה חוקה גזרה  -  זאת חקת התורה

ה 'הרהר אחרילי אין לך רשות א מלפיה
ובאמת למה אין לחפש ולדעת את ). י"רש(

שבת פרק (אלא המשה  -? טעמי חוקי המצוות
ואין " לא יקרא לאור הר"אומרת ) 'משה ג' א

יש ) שם יב(אבל בברייתא , שם שום טעם לכך
' אמר ר. לא יקרא לאור הר שמא יטה: "טעם

פעם . אי אקרא ולא אטה: ישמעאל בן אלישע
אמר כמה גדולים , אחת קרא ובקש להטות

". דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הר
וקא בברייתא אמר כמה גדולים דברי ולמה דו
   ומה ראה בברייתא יותר ממה שלמד -חכמים 

כשלמד . הפירוש הוא כך,  אלא-? במשה
ישמעאל שהוא יקרא ' בברייתא הטעם חשב ר

וכשבא לידי הוכחה שבגלל זה . ולא יכשל
כמה גדולים דברי חכמים : אמר, כמעט שכשל

של המשה שאמרו שאסור לקרוא לאור הר 
כי לפי הברייתא הותת טעם . י תית טעםבל

אין לך רשות : וזה שאמרו.  קל להכשלריות
, שאם תהרהר ותחפש טעם של מצוה, להרהר

 .דבר זה עצמו יכול להכשילך
 )א"מגזו העתיק בשם הגר(    

 
דמא , שכרי אחד, ל"מספר בחז - פרה אדומה

אף , קיים מצות כיבוד אב, בן תיה שמו
ובזכות זה , ום לו הפסד ממון רבשהכיבוד גר

. ולדה פרה אדומה בעדרו והפסדו יצא בשכרו
למה קיבל הכרי שכרו דווקא על ידי פרה 

י מצות " משום שאחרי הפסד ממוו ע?אדומה
כבוד אב תעורר קטרוג על ישראל בישיבה של 

חסידי אומות העולם מדקדקים : אמרו; מעלה
 הילכך. במצות כבוד אב למעלה מישראל

שישראל , ללמדך, ולדה פרה אדומה בהעדרו
, מוציאים ממון רב אפילו לקיית פרה אדומה

 .חוקה שהיא למעלה מהתפיסה האושית
 )ם"חידושי הרי                                     (

 
ה צריך 'לכאורה הי - פרה אדמה תמימה

כי . דים תמימה לפי אדומההכתוב להק
ואילו אדומה , רהתמימה היא מעלה בעצם הפ

 מכאן שגוון המקיף -. היא רק תואר הגוון שלה
שתי שערות ' עד שאפי, כולו- את העצם כל

, הגוון גם הוא בלע בעצם, שחורות פוסלות בה
 )מקוצק' מ' מ' ר(                .הוא גופו עשה עצם

 
לעולם האי קראת  - ויקחו אליך פרה אדומה

). י"רש(על שמך פרה שעשה משה במדבר 
עשרה "מביא על פי , "רכת שמואלב"בספר 

שכל מי שאיו יודע , י"וכתבי האר" מאמרות
יהי : יחשוב בלבו, ח ברכות כתיקם"לכוון בי

רצון כאילו קיימתי אותן בכל הכווות שכיווו 
והה בפרה אדומה . בהן אשי כסת הגדולה

לך אי מגלה "ה למשה "אמר שאמר הקב
ין אדם א, אם כן". טעמי פרה ולאחרים חוקה

ולכן הכהים שעשו , יודע טעמי פרה אדומה
פרה אדומה היו מוכרחים להתפלל שתהא 
חשובה מצוה זו כאילו כיווו בה את כל 

לעולם קראת על "וזה . הכווות שכיוון משה
שכיווו , "שמך פרה שעשה משה במדבר

 )פיים יקרות(                                .לכווות שלך

 
לעולם היא קרא על  - אדמהויקחו אליך פרה 

ויש לזה ). י"רש(שמך פרה שעשה משה במדבר 
 עפרמ"ולקח לטמא ) יז, יט(רמז במקרא 

  .ראשי תיבות משה, "חטאתהריפת ש
)ברכת אברהם(



 -ה על 'אשר אין בה מום אשר לא עלה עלי
אם מצא אדם מישראל הסובר שאין בו 

שלא , משמע, שהוא כליל השלימות, מום
ולכן איו יודע , עול מלכות שמיםעלה עליו 

 )החוזה מלובלין(                       .מה רבים מומיו
        

ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת 
 )ו, יט(     """"והשליך אל תוך שריפת הפרהוהשליך אל תוך שריפת הפרהוהשליך אל תוך שריפת הפרהוהשליך אל תוך שריפת הפרה

, מרמז על גבהות הלב, ארז - עץ ארז ואזוב
כל אדם . פלות הרוחאזוב סימן שו, כידוע

עפר ואכי  "-ה בכיסו האחד 'צריך שיהי
בשבילי ברא  "- ובכיסו השי " ואפר

דעת צריך לדעת כיצד - וחסיד ובר". העולם
ל "להשתמש בכל מידה מהמידות ה

 )בום מפשיסחא' רבי ר(         .במקומה ובזמה
        
ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח """"

מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת 
בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת 

 )ט, יט(                                       """"הואהואהואהוא
ואסף , הכא: הורבמס'  ג- ואסף איש טהור

 רואפשר לומ. ואסף דחי ישראל, המצורע
אין : ל"בכוות המסורה לפי מה שאמרו חז

בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו 
איך אפשר שייגאלו , ולכאורה יש להבין. חייב

ה 'אם תהי: וראה הכווה? בדור שכולו חייב
ל על הפסוק "זכפי דרשת ח, אחדות בייהם

כי בזכות , חבור עצבים אפרים הח לו
האחדות ייגאלו אף אם לא יהיו כדאים בגלל 

ה 'וזו כוות המסורה בין שיהי. רוע מעלליהם
וסם יהיו שאסיפתם וכי, "ואסף איש טהור"

ה להיפך 'ו יהי”ובין שח, בקדושה וטהרה
ה לרעה 'שאסיפתם תהי, "ואסף המצורע"
מכל , דבק בהםי צרעת המיות אשר ת"ע

ת יקבץ "השי, "ואסף דחי ישראל"מקום 
 )לוח ארז(      .את דחיו מארבע כפות הארץ

  
אתם קרויים אדם ואין   - אדם כי מות באהל

למאמר ). יבמות סא(יים אדם ום קר"עכו
ר שואפ. ל טפלו הרבה משואי ישראל"חז

כי השמות שתארו בהם , לומר שהכווה היא
באים יחיד ) גבר, ושא, איש(את האדם 

. הבא רק ביחיד" אדם"חוץ מן השם , וברבים
והה כל הדתות אין קשורות לאומה אחת .

יכול להיות , איש אגלי למשל, בלבד
חוץ . מוסלמי וכדומה, פרוטסטטי, קאתולי

. ית הקשורה רק בעם היהודימהדת היהוד
 לכם אפשר לתת - ם קרויים אדם וזהו את

כי רק , שון רביםשאין בו ל" אדם"תואר 
 .דתכם היא הדת של העם היחיד והמיוחד

 )תכלת מרדכי(                                                       

 
אתם קרויים אדם ואין  - אדם כי ימות באהל

לאמיתו של דבר ). שם(ם קרויים אדם "עכו
שהרי יש כמה כתובים , ם בכלל אדם"אף עכו

' תהי" (עליו אדםבקום : "המכווים אליו
, )לא' ישע" (מצרים אדם ולא אל"ו) קכד

' תה" (עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם
שבמקום , אלא העיין הוא. ועוד) קטו

אתם  "-קשור לקיום המצוות " אדם"ש
אתם בלבד חייבים במצוות , "קרויים אדם

 )צבי חיות' ר(                                  .ולא כרים
        
שר אין צמיד פתיל שר אין צמיד פתיל שר אין צמיד פתיל שר אין צמיד פתיל וכל כלי פתוח אוכל כלי פתוח אוכל כלי פתוח אוכל כלי פתוח א""""

 )טו, יט(                        """"עליו טמא הואעליו טמא הואעליו טמא הואעליו טמא הוא
וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא 

שרמז כאן ,  שמעתי בשם אחד קדוש-הוא 

 רשצריך אדם להיות שומ, וןשעל שמירת הל
רכילות , פיו ולשוו ולהתרחק מלשון הרע

וכל כלי פתוח : והרמז הוא. ודברים בטלים
הייו אדם שאיו , אשר אין צמיד פתיל עליו

 טמא -והוא פרוץ בלשוו , וםסותן לפיו מח
כי אין ) י, תהלים ה(ורמז דומה בפסוק . הוא

אם : פירוש הדבר, בפיו כוה קרבם הוות
, שמדבר מה שלא אה לדבר, אין בפיו כוה

 שגם פימיותו -א דגם בקרבם הוות וסימן ה
) חולין יז(ל "וזה גם הרמז בחז. איה כראוי

ה ' רק ששת בדיק בלישי-ף "לפי גירסת הרי
ה 'שאם הי, )בדק סכין השחיטה בלשוו(

ה 'הי, ד על טיבו ומהותו של אדםורוצה לעמ
איך הוא והג בעיין . בודק בלשוו ושפתו

 )יהושעלקוטי (                        . רת הלשוןישמ

                                                      
ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה """"

הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש 
        """"טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הואטמא מי נדה לא זרק עליו טמא הואטמא מי נדה לא זרק עליו טמא הואטמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא' ' ' ' דדדד

 )כ, יט(         
ואיש אשר יטמא ולא יתחטא וכרתה הפש 

הרי בעוש כרת מתחייב ,  תמוה הדבר- ההיא
או שאכל קודש , רק זה שכס למקדש

, טמא להיות אבל אין כל איסור, בטומאה
, ויש לומר? "התרוכ"אם כן למה אמר 

על , הואיל וכאן מדבר על הפרה שעשה משה
כן יתחייב עוש כרת זה שלא יתחטא 

ל שרפה הפרה שעשה "כי לפי חז. מטומאתו
משה ביסן בשביל הטמאים כדי שיוכלו 

שמי , מצא. דוועלהיטהר ולהקריב הפסח במ
: פשך- שלא טהר אז תחייב עוש כרת ממה
שלא , אם לא יעשה הפסח בגלל זדוו

כי פסח הוא עשה ,  יתחייב כרת-התחטא 
 -ואם יאכל הפסח בטומאה . שיש בה כרת

  . .יתחייב כרת על אכילת קדשים בטומאה
 )לייביש חריף' ר(

        
ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן """"

בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת 
 )א, כ(      """"שם מרים ותקבר שםשם מרים ותקבר שםשם מרים ותקבר שםשם מרים ותקבר שם

שה '  כל מ- ם מרים ותקבר שםותמת ש
למה ). י"רש(היתה להם הבאר בזכות מרים 

-? ותקבר שם, ותמת שם". שם"כפלה מלת 
 -צדיק אבד  "-) מגילה טו(ל "איתא בחז
, משל לאדם שאבדה לו מרגלית. לדורו אבד

לא אבדה , כל מקום שהיא מרגלית שמה
ותמת שם "ולכן באה ההדגשה ". אלא לבעלה
, שם קברה, י רק שם מתהכ, "ותקבר שם

אבל שמה , שעם מיתתה פסקה הבאר
 )חידושי שמואל(         .וגדולתה שארו לדורות
 

ה מים לעדה ויקהלו על משה ה מים לעדה ויקהלו על משה ה מים לעדה ויקהלו על משה ה מים לעדה ויקהלו על משה ''''ולא היולא היולא היולא הי""""
 )ב, כ(                                 """"ועל אהרןועל אהרןועל אהרןועל אהרן

פרסים טובים ' ר ג"ת - ה מים לעדה'ולא הי
. יםאהרן ומר, משה: אלו הן, עמדו לישראל

. ען ומן, באר, מתות טובות יתו על ידם' וג
מתה מרים סתלקה , באר בזכות מרים

עמוד הען בזכות . הבאר וחזרה בזכות אהרן
מת אהרן סתלקו עי הכבוד וחזרו , אהרן

מת משה סתלקו כולם , העים בזכות משה
למה לא יתו כולן מיד , ותמוה). תעית ט(

 אהרן ה שמש,וראה לומר? בזכות משה
ומרים כל אחד מהם הדריכו את העם בדבר 

מרים הורתה והדריכה את השים . מיוחד
ובהשפעתה לא היו השים בחטא העגל 

אהרן שתל בעם את מידת השלום . והמרגלים
והה . ומשה טע בהם את התורה, והאחוה

אותם ארבעים השה שבהן השפיעה מרים 

ן מידת השלום ראהבה ויראה לשים ואה
ה משה להוסיף ולעשות 'האחוה יכול היו

ה 'אולם בתחילתו לא הי, הפעולות שלו
בכוחו של משה לקבל על עצמו עבודת 

ה שיהיו בזכותו 'כ אפשר הי"רק אח. שיהם
 )ס"כד החת(                . גם הבאר ועי הכבוד

        
ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני """"

הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן 
 )י, כ(           """"לע הזה נוציא לכם מיםלע הזה נוציא לכם מיםלע הזה נוציא לכם מיםלע הזה נוציא לכם מיםהסהסהסהס

זה חשב לעוון גדול  - שמעו א המרים
כי כשישראל מצאים בעת צרה צריך , למשה

מרו אמם א. לעזור להם ולא להוכיחם
רים באין וסאם רואה אדם שי): "'ברכות ה(

, שלו אמרו" במעשיו", "פשפש במעשיויעליו 
  .ולא חטאי אחרים, את חטאיו שלו יחפש

  )וב'לוי יצחק מברדיצ' ר(        

 
שמעו א המרים המן הסלע הזה וציא לכם 

ה ' עיקר חטאם של משה ואהרן הי- מים
" שמעו א המורים"שדיברו לישראל בלשון 

ואף על פי שהרבה ביאים ). ם"כדעת הרמב(
אבל כאן לא היו , דיברו בחריפות לשון כזו

דבר , כי בי ישראל ביקשו מים, ראויים לכם
ה 'ולא הי, החוץ לחיי אדם בלי כל פקפוק

 )יד יוסף(                    .צורך לדבר אתם קשות

 
לפי : ל"על זה אמרו חז - שמעו א המרים 

ספרי (ה בכלל כעס בא לכלל טעות 'שהי
  ).מטות

ה 'ם שחטאו של משה הי"במרוהה דעת ה
וכמה . שמעו א המורים, בשביל שכעס ואמר

הרי הכתוב אומר , מגדולי המפרשים מקשים
? "יען לא האמתם בי להקדישי: "בפירוש

כי , אבל הכון הוא ששי הטעמים אחד הם
ה העוש על שהכה את הסלע ולא 'באמת הי

אבל זה אירע בגלל שכעס ואמר , דיבר אליו
) מ פו"ב(ל "כי מבואר בחז. ריםשמעו א המו
כל מה שעשה : ה אמר רבדאמר רב יהו

ה לביו "אברהם למלאכים בעצמו עשה הקב
עשה , וכל מה שעשה על ידי שליח. בעצמו

ואל הבקר רץ ; ה לביו על ידי שליח"הקב
ויגז שלוים '  ורוח סע מאת ד- אברהם 

 והי -ויקח חמאה והלב ). ל, בהעלותך יא(
). ד, בשלח טז(חם מן השמים ממטיר לכם ל

 והכית - על ידי שליח -יוקח א מעט מים 
ה 'והה משה הי. בצור ויצאו ממו מים

אם , וורכיון שהשכיה מדברת מתוך ג, סבור
ה בעצמו "אז הקב, יאמר לסלע לתת מימיו

' צון דרולכן בחר לעשות , המדבר והותן
ך כיון א. יה על ידי שליח'שיה, כות בסלעלה

וכל הכועס שכיה מסתלקת , לכלל כעסשבא 
ושוב לא היתה מדברת , )פסחים סו(ממו 

ה מדבר אל 'ממילא אפילו הי, מתוך גרוו
הצריך ' ולא הי. ה זה על ידי שליח'הי, הסלע

ה החטא על ידי 'ושפיר הי, להכות בסלע
  )מרדכי בעט' ר' הג(           .שכעס והכה בסלע

  
ציא לכם שמעו א המרים המן הסלע הזה ו

משה , הסיבה שכל פרסי דור המדבר -מים 
מתו במדבר ולא כסו לארץ , אהרן ומרים

היתה באשר כל דור האבות מתו ולא , ישראל
וההבדל בין הפרסים , שארו אלא הבים

ה כבר הבדל של שלשה 'והדור הצעיר הי
וזקים ביותר אים מסוגלים , ארבעה דורות

לים הזקים למה. כבר להל צעירים ביותר
שהם צריכים לרחוש , חסר כבר רגש הכבוד

הה גם משה . אל העם המתהל על ידם
בכל השים שהיו , זה העיו מכל אדם, רביו



 

  

יזוהו והמרו את גכמה שהר, האבות חיים
הג , כגדם שום דבר חירוף לא ביטא , רוחו

, ובבואו לדבר עם הבים. בהם כבוד עמהם
כבר הוא , השהתלוו עליו בפעם הראשו

 ואז גזרה עליו -שמעו א המורים : קורא
רודף שלום , וגם אהרן. דברמהגזרה למות ב

שידע להגן על האבות גם בעשותם את , זה
לא מצא פה אפילו מלה אחת להן על , העגל

  . ועש גם הוא- הצעירים 
 )יסבוים' הגיון לב להרב י (                              

  
" היא" ה- ציא לכם מיםהמן הסלע הזה ו

להורות על , התימה" א"ה"הזאת איה 
אלא הוא כמו . דבר' כי לא יפלא מד, המע

והיא תמיהה , "הגלה גלתי"של " א"ה"ה
לא ' כי האמין משה רביו שיד ד. מתקיימת

 )ן"רמב(                                                 .תקצר
 
וירם משה את ידו ויך הסלע במטהו וירם משה את ידו ויך הסלע במטהו וירם משה את ידו ויך הסלע במטהו וירם משה את ידו ויך הסלע במטהו """"

ה ה ה ה פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדפעמים ויצאו מים רבים ותשת העדפעמים ויצאו מים רבים ותשת העדפעמים ויצאו מים רבים ותשת העד
 )יא, כ(                                   """"בעירםבעירםבעירםבעירם

וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו 
 למה הדגישה תורה שהרים משה - פעמים
ראה לומר לפי מה ששמעתי בשם ? את ידו

פריסטיקר שאמר בביאור ' מ' הרב הצדיק מ
וישלח את ידו ויקח את ) י, וירא כב(הכתוב 

אלא , למה אמר ששלח את ידו. המאכלת
 שיעשו את המצוות צדיק מאמן את איבריו

והה אברהם לא צטווה . בקלות ובזריזות
 -העלהו "אלא , קלעקוד את יצח

ולכך ידו של אברהם לא טתה ".אסקהו
ה צריך לשלוח את 'והי, לקחת את המאכלת

אל , ה"ולזה אמר הקב. ידו בכל כורחה
אף .  לשחטוכי לא צטווית, תשלח את ידך

ה "בפעם הראשוה שאמר לו הקב: כאן
" והכית בצור ויצאו ממו מים) "י, לח יזבש(
אבל ,  ויעש משה לעיי זקי ישראל-  אמר -

עכשיו שצטווה לדבר אל הסלע והוא טעה 
כי , ה מוכרח להרים את ידו בכוח'הי, והכהו
 )דברי שאול(           .ה גד רצוו יתברך'זה הי

 
וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו 

, "פעמים"מלת מהי ההדגשה על  -  פעמים
  ?למאי פקא מיה כמה פעמים הכה בסלע

יען לא האמתם ) יב, כ(בילקוט על הפסוק 
מכאן ? וכי אהרן מה חטא: אמר, בי

ומובא . שהטפל לעבורי עבירה כעושה עבירה
ה צריך למחות 'לפי שאהרן הי" זית רען"ב

, אם כן. בידי משה שלא להכות את הסלע
 ידע בהכאה ראשוה אפשר לומר שלא

אבל מאחר שהכה פעמיים , שרוצה להכות
ועשו , ה ראה כמסכים לו'לא מיחה הי

 )חרש אבן(                                            .שיהם

 
מספרים על  - ויך את הסלע במטהו פעמים

יו מתרגז ין שראה אחד מב'ישראל מרוז' ר
ע וכראותו שרבי ישראל שומ, על חסיד אחד

השתיק אותו . התרגז עוד יותר, ושותק
אצל משה רביו שהכה : אמר לויאי ו'הרוז

כי פעם אחת , על הסלע פעמיים חשב לחטא
אבל . אפשר לו לאדם לצאת מגדרו ולהתרגז

אם חוזר אדם על כך הרי זה סימן שהוא 
ל "חז: והוסיף. והכעס מידה מגוה, כעסן

, ס בכל יוםעה כו"הקב, )ברכות ז(אמרו 
כי ) ו, תהלים ל(שאמר ,  רגע-? וכמה זעמו

מכאן יש ללמוד שלא הותר לאדם . ורגע באפ
. ה"ככעסו של הקב, להיות בכעסו יותר מרגע

תגלה שעמד , כיוון שהכה פעמיים, ומשה
 .לכם עש, בכעסו יותר מהשיעור הראוי

 )יפת, י( 

 
אל משה ואל אהרן יען לא אל משה ואל אהרן יען לא אל משה ואל אהרן יען לא אל משה ואל אהרן יען לא ' ' ' ' ויאמר דויאמר דויאמר דויאמר ד""""

האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל 
לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ 

 )יב, כ(                                                                       """"ר נתתי להםר נתתי להםר נתתי להםר נתתי להםאשאשאשאש
י "מדברי רש -  יען לא האמתם בי להקדישי

, כאן או למדים שמשה עש על הכאת הסלע
י "מפרש רש) סהדרין קא(ואילו בגמרא 

שי . שעש על שאמר שמעו א המורים
באמת עש על הכאת : הפירושים אחד הם

 וה מעביר על מידותי'אבל אילו הי. הסלע
אך . לים אף לו על חטאוחיו מוה, ומוחל לעם

אף , משאמר שמעו א המורים ולא מחל לעם
 )א"מהרש(                       .הוא עש על חטאו

 
 שאילו - יען לא האמתם בי להקדישי

דברתם אל הסלע והוציא מימיו הייתי 
מקודש לעיי העדה ואומרים מה סלע על זה 
שאיו מדבר ואיו שומע ואיו צריך לפרסה 

). י"רש(קל וחומר או  ' מקיים דבורו של ד
ולמה באמת הכה משה את הסלע ולא דיבר 

ה 'בפרט שעל ידי זה הי, אליו כאשר צטווה
וחומר של -אלא לפי הקל? גורם לקידוש השם

ה גם ותן פתחון פה לשטן ללמד 'י הי"רש
ומשה רעיא מהימא לא , חובה על ישראל

על כן מסר פשו , רצה בקטרוג על ישראל
בירה לשמה לשם הצלחת וכס לעיין ע

וכבר ראיו את מידת אהבתו . ישראל
לישראל בזה שאמר ואם אין מחי א 

  .מספרך
: ואפשר לומר שזו כוות הפייטן בתפלת גשם

הרי , לכאורה קשה. על הסלע הך ויצאו מים
ואילו עיין , הפייטן מזכיר שם זכות אבות

הכאת הסלע הרי לחטא חשב למשה שמשה 
הפייטן מזכיר גודל מסירות אלא , עש עליו

שהכה על הסלע , פשו של משה למען ישראל
 )ילקוט יהושע(    .כדי למוע קטרוג על ישראל

 
ויראו כל העדה כי נוע אהרן ויבכו את ויראו כל העדה כי נוע אהרן ויבכו את ויראו כל העדה כי נוע אהרן ויבכו את ויראו כל העדה כי נוע אהרן ויבכו את """"

        """"אהרן שלשים יום כל בית ישראלאהרן שלשים יום כל בית ישראלאהרן שלשים יום כל בית ישראלאהרן שלשים יום כל בית ישראל
 )כט, כ(      

 בא - ...כל בית ישראל.. ויבכו את אהרן
א שכל אותם ארבעים שה ל, הכתוב ללמדו

ה גולה למחה 'ה רוצח פש בשגגה שהי'הי
שאם היו . ה ופרד מביתו וממשפחתו'לוי

גולים כאלה הרי היו חוזרים לביתם במיתת 
  .ה מות הכהן הגדול שמחה להם'והי, אהרן

 )משך חכמה(        

 
 - ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל

ויבכו בי ישראל את , אולם אצל משה אמר
כי אחרי ? אמר כל בית ישראלמשה ולא 

פטירת משה היו כאלה שחשבו שחלק 
אבל , שיירשו אותו. מהשלטון יעבור לידם

, אצל אהרן ידעו הכול שכהוה יורש רק הבן
 )פיי התורה (         .ולכן אמר כל בית ישראל

 
 ישב הנגב כי  ישב הנגב כי  ישב הנגב כי  ישב הנגב כי וישמע הכנעני מלך ערדוישמע הכנעני מלך ערדוישמע הכנעני מלך ערדוישמע הכנעני מלך ערד""""

בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל 
 )א, אכ(                        """"וישב ממנו שביוישב ממנו שביוישב ממנו שביוישב ממנו שבי

 שמע שמת אהרן - וישמע הכעי מלך ערד 
למה סתלקו ). י"רש(וסתלקו עי הכבוד 

ומה טעם קרא שמם , דווקא במיתת אהרן

כששי אשים : ויש להסביר כך? עי הכבוד
אוהבים זה את זה ומתקשרים זה בזה עשה 

כי אהבה היא רוחית  . ליכוד וחיבור רוחי
, וצר מין האצלה רוחיתה 'בעצם ועל ידי

, ד מהשיחוכשתרחק א. הקראת ען הכבוד
וכיון שמידתו של . מתפזר גם ען הכבוד

ה 'והי, אהרן היתה אוהב שלום ורודף שלום
וצרו , ממשיך אהבה וריעות בין כל ישראל

שאפפו , הם עי הכבוד, הכוחות הרוחיים
אולם לאחר שמת אהרן . את כל בית ישראל

    . הגדולה ותסלקו עי הכבודפסקה האהבה
 )ין'ישראל מרוז' ר ר"אדמו(                               

 
 זה עמלק - ... ישב הגב... וישמע הכעי

שאמר עמלק יושב בארץ הגב ושה את 
לשוו לדבר בלשון כען כדי שיהיו ישראל 

ה שימסור כעים בידיהם "מתפללים להקב
ראו ישראל לבושיהם . והם אים כעים

: אמר. כלבושי עמלקים ולשום כלשון כען
אם תן תתן את העם : שאמר, תפלל סתם

ומדוע לא שיו העמלקים ). י"רש(הזה בידי 
 ואז היו מטעים באמת את גם את מלבושם

שאילו היו ? ישראל להתפלל על כעים
העמלקים משים את לשום וגם את 

תם משתה על ה עצם מהו'מלבושיהם אז הי
והיתה , ידי זה והיו עשים באמת לכעים
כי אם . מועילה תפלת ישראל גד הכעים

משים את הלשון ואת הלבוש משתית על 
  .ידם גם התכוה והאופי המיוחד

  )יצחק מווארקה' ר ר"אדמו(
  
  

 הליכות והלכות 
  דיי אילות בשבת

, אסרו חכמים להשתמש בעצים ואילות
ולכן אסור לטפס על . ושגזירה שמא יתל

. ואפילו יבשים, ואפילו אין בהם פירות, עצים
, ואין להשען עליו, וכן אין להתלות על עץ

ואסור להיח חפצים על עץ או להוריד 
  .חפצים התלוים עליו

גובה עץ מיימלי הוא שלושה טפחים 
ופחות מזה אין לו , )מ"כעשרים וארבעה ס(

א בשבת או ולכן מותר לשבת על דש. דין אילן
ואם עלי . ויזהר שלא יתלוש, ללכת על עשבים

. יזהר ללכת לאט לבל יתלוש, הדשא גבוהים
 24( טפחים 3וכן אין לשבת על גזע עץ שגובהו 

אור (אפילו שקצץ על מת כן )  איץ9 / מ"ס
  ).לציון

היה : אין להשתמש בעץ ולא בצדדיו כגון
מוח חפץ על עץ או היה תלוי סל על העץ 

אסור להוריד את הסל וכן אסור , כו חפץובתו
והוא . להוציא חפצים מן הסל התלוי על העץ

הדין בדדה התלויה על עץ שאסור להתדד 
  .בה בשבת

ולכן אם , בצידי צדדיו של עץ מותר להשתמש
יש סל התלוי על מסמר שתקוע בעץ מותר 

, להוציא מן הסל חפצים כיון שיש פה הפרדה
אבל את . על העץשהסל על מסמר והמסמר 

. הסל עצמו אסור להוריד או להיח על העץ
וכן אם יש מוט המחובר לעץ ועל המוט 
תלוים דדה בזה מותר להתדד בשבת 

וכמובן שאין להוריד או להיח את הדדה (
  ).בשבת

הדסים ופרחים שמחוברים לקרקע מותר 
  ויכול לאחזן בידו ולהריח. להריח בשבת
 ת מחוברים אסוראבל פירו. מבלי לתלוש

  . שמא יקטוף ויאכללגעת
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אגרטל עם פרחים מותר לטלטלו בשבת ואיו 
אבל עציץ אפילו בלי חור אין . מוקצה

, לטלטלו ולא להזיזו בשבת ממקום למקום
  .והרי הוא מוקצה

פרחים ושושים אסור ליתם במים בשבת 
וכן אם הוציאם מן המים אסור להחזירם 

. ם להוציאואם יש שורשים בצמח אסור ג
אבל עפים והדסים שלא פתחים ואין בהם 
גידול ורק המים שומרים על טריותם מותר 

  . להוציאם ולהחזירם למים בשבת
מותר בשבת לחתוך עפים תלושים כגון 

יש . לחתוך הדסים ולחלקם לקהל וכדומה
להעיר שאסור להריח הדסים או פרחים בלי 

ואם (שצריך לברך קודם האת הריח , ברכה
יריח ואחר יברך ויריח ; מסופק אם יש ריח

  ).שוב
  
  
  

  מעשה חכמים
        לללל""""מאוצרותיו של הרב שוודרון זצמאוצרותיו של הרב שוודרון זצמאוצרותיו של הרב שוודרון זצמאוצרותיו של הרב שוודרון זצ

ל "סיפרתי פעם להרב יעקב טייטלבוים ז
, על מהגו הידוע של החפץ חיים, יורק-מיו

, שכאשר באו אליו בעין מצוקת הגיוס לצבא
הרי אם תן בידו של הבחור אשר בא לבקש 

, "מחה ישראל"ר שיתפלל עבורו את הספ
אבל אם תשובתו , ידעו שהוא יגוייס לצבא

כל המקבל עליו עול תורה מעבירין : היתה
בידוע היה , "ממו עול מלכות ועול דרך ארץ

  .שהשחרור מובטח לו
, הפלא ופלא ממש: עה לי רבי יעקב ואמר

 אראקר מאיר "ר הג"כי כך בדיוק הג גם מו
 םוג: "ףולזה הוסי, "מחת פתים"בעל , ל"ז

  "!...אי והג אחריו כן

  :ומעשה שהיה כך היה
, בירתה של אוסטריה, היה זה בעיר ויה

שלושה חדשים כבר לאחר סיפוחה של 
המדיה של המדיה הזו לשלטון העריצות 

והה הופיעה לפי הרב , של היטלר
לקחו : טייטלבוים אשה אחת בקול בכי והי

 לה את בה יחידה ואין היא יודעת אה
כבר שבועיים חלפו מאז ראתה אותו , עלם

  ...בפעם האחרוה ואין היא יודעת מה לעשות
מה שרבי היה אומר , יעקב' אומר ר, זכרתי

כל : "ואז גם אי אמרתי לה, במקרים כאלה
המקבל עליו עול תורה מעבירין ממו עול 

: ואז שאלתי אותה, "מלכות ועול דרך ארץ
 הוא – האם את מבטיחה שבאם בך ימצא

  ?יתמסר ללימוד התורה
אי , רבי, כן: בלי היסוס השיבה האשה

  .מסכימה
הלא , צאי וחפשי אותו, אמרתי לה, אם כך

ממילא , את מקבלת בשבילו עול תורה
  !....תמצאי אותו

 האשה יצאה מביתי –יעקב '  מספר ר–והה 
וכעבור שעה אחת בלבד כבר באה אלי עם 

  !...הבן
חר שיצאה האשה מיד לא? וכיצד זה קרה

לא חשבה , מביתו של הרב טייטלבוים
כי היתה בה האמוה הפשוטה של , פעמיים

ולכן , אשה יהודיה שכך שמעה מפי הרב
כסה , פתה ישר לתחת משטרה קרובה

הקצין ! תו לי את הבן שלי: ואמרה בפשטות
: שהיה במקום התפרץ גדה בשאגה גדולה

, ברגע הראשון בהלה האשה מאוד! ?מה
  : אבל מיד התאוששה וחזרה וצעקה

  !....תו לי את הבן שלי
לאחר הצעקה השיה שיה הקצין את טעמו 

? ואיך קוראים לו: ובמפתיע שאל אותה
הקצין שמע ואמר , אמרה לו האשה את השם

הוא כס לחדר שי . לה שתמתין מעט

  :וכעבור דקה חזר אתו ואמר
  !...הה הבן שלך

  האשה אכן הצליחה ש, סופו של הסיפור הוא
בא שם , ישראל- גם לשלוח את בה לארץ

וכס לאחת הישיבות והתמיד בלימוד 
וכך יצל מכל ההשמדה הוראה של , התורה

  .ש"י האצים ימ"ששת מיליוי היהודים ע
  )עמלות ויגיעה בתורה ( 

  
  
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"קזצושרה 

  ה.ב.צ..ת

 


