
 

 פרפראות
 

 

דרך  ה"אתרים" לקח 
 עמלק בשבי מבני ישראל

 עמוד ב'
 

 ותשע'' חוקתמפתח ענינים פרשת     אעמוד 
 

     בעמוד 
דרך  ה"אתרים" לקח עמלק בשבי מבני 

 ישראל
 

לימדנו שלמה המלך בחכמתו את בפרה 
 הדרך אשר נלך בה

 
אאע''ה  בזכותמה שפרע הקב''ה לישראל 

 תמימותבהם  מצינו

 
     געמוד 

 יצר הרע של המדרכי היאוש 
 

 התורהלא ניצח ליצה''ר ע''י עסק איך 
 

     דעמוד 
הקושיא המעשה והתירוץ כולם הם בריש 

 לקיש
 

להיות הבא מן הטמא  יוכלע''י כח האש 
 טהור

 
     העמוד 

במה שאמר א''א אנוכי עפר ואפר רמז 
 לאפר פרה ו כעפר, זרעךל
 

ומטמא ענין מטהר טמאים ביאור ב
 טהורים בדרך אפשר

 
       ועמוד 

מסירות נפש שהיה למשה רבינו שלא נכנס 
 לארץ

 
 
 

 
איך הזכיר הפייטן  על הסלע הך ויצאו מים

  זכות, לחובת משה רבינו, 
 

  ז עמוד
מן , א תורההזהרו בבני עניים שמהן תצ

   הסלע הזה נוציא מים
 

 במה זכה אהרון שענני הכבוד באו בזכותו
 
     חעמוד 

משמת אהרון בטל הכבוד שהיה דרכו של 
 אהרון

 
כיצד מנע רבינו הקדוש את נשירתו של 

 הנער
     טעמוד 

 ביאור  אם הרב דומה למלאך
 

לא כיתתו אסא ויהושפט את נחש למה 
 הנחושת 

  י עמוד
  מהר''ל אמונה מביאה לידי שמחה

 
    יאעמוד 

ביאור נפלא   בקש קהלת למצא דברי חפץ
 ול מאמסטרדם  מוהר''ר שא

 
     יבעמוד 

ביאור הכתוב וכתוב יושר דברי אמת 
שהכונה כי רק תפילין ומזוזות צ''ל כתובין 

 כסדרן
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דרך  ה"אתרים" לקח עמלק בשבי 

 מבני ישראל
 

של הדור  תיםיהמשח אתריםהרמז בפרשה על 
 הזה ר''ל

 
מלך  הכנעניוישמע " ('א א''במדבר כ),  כתיב

 האתריםישראל דרך ערד ישב הנגב כי בא 
 ", וילחם בישראל וישב ממנו שבי

 
 כנעני זה עמלק

 
ומי   (ח''תנחומא חקת פרק י) איתא במדרש

 (במדבר י''ג כ''ט)זה עמלק שנ'  ,הי' מלך ערד
  ", עמלק יושב בארץ הנגב"
 

וישמע הכנעני ד''ה " )ר''ה ג' ע''א( ובתוספות
דהיינו  ,במדרש אמרינן ,כתב "מלך ערד

את  זכור"ו שיסד הפייט בפרשת כמ ,עמלק
זכור יושב הנגב בלי אשר עשה לך עמלק", "

, כסות ולשון שנה היות מלך ערד ,עול כערד
 עכ''ד התוס', רד",לשבות שבי מרד וח

 
עמלק מבני ישראל הוא דרך  קחהשבי של

 "אתרים"ה
 

 ורצונוכי מלחמתו של עמלק  לרמז, יש
 נפשות ישראל טהורות,  ,בשבי  לקחת

 
עמלק כי בא ישראל דרך  וכששמע
, וברמז ומליצת לשון, הכונה דרך האתרים

וישב  די זה,יל האתרים המשחיתים, ע
ממנו שבי, לקח בשבי רחמנא ליצלן, את 

כי בא ישראל דרך " נפשות ישראל, וזהו
האתרים וילחם בישראל וישב ממנו 

 ".שבי
 

* * * * * * * 
 

לימדנו שלמה המלך בפרה 
 לך בההדרך אשר נבחכמתו את 

 
ט פסקה ''במדבר פרשה י ,רבה) מדרשאיתא ב

זאת חקת " )במדבר י''ט ב'( כתיב (, 'ג
)קהלת  כתיב, רבי יצחק פתח ,וגו' "התורה

כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה "( 'ז
פרשה של פרה אדומה  ",והיא רחוקה ממני

חקרתי ושאלתי ופשפשתי  אמרתי אחכמה 
 ע''כ,והיא רחוקה. 

 
 
 

 
 אל טהרה הדרך להגיע

 
 ,לימד בכאן חכמה ודעתשהמע"ה 

 האדםכאשר  ", כלומר,אמרתי אחכמה"
להגיע אל רוצה  אומר לעצמו הריני

רחוקה "לדעת שהיא  ,העצה היא הטהרה,
ולרצות  ,וצריך לחפש אחריה י",ממנ

 ,אמרתי אחכמה" להוסיף עוד ועוד, וזהו,
 ".והיא רחוקה ממני

 

* * * * * * * 
 

 בזכותראל ישלשפרע הקב''ה  מה
 תמימותבהם  מצינואאע''ה 

 
 –פסיקתא רבתי פיסקא יד ) איתא במדרש

זאת חקת " ('ב)במדבר י''ט  כתיב (פרה
 ,כך פתח ר' תנחומא בר אבא" התורה

מתהלך בתומו צדיק אשרי " )משלי כ' ז'(,
)בראשית י"ז  ,זה היה אברהם "בניו אחריו

  ,התהלך לפני והיה תמיםא'(, 
 

כל מה שעשה  ,' סימןא"ר אלעזר בשם ר
אברהם למלאכים פרע הקדוש ברוך הוא 

 לבניו, 
 

ואקחה פת " )בראשית י"ח ה'( הוא אמר
)שמות לבניו ופרע הקדוש ברוך הוא  "לחם

הנני ממטיר לכם לחם מן " ט"ז ד'(,
  ",השמים

 
והשענו תחת "  ד'( )בראשית י"ח הוא אמר

)ויקרא פרע הקדוש ברוך הוא לבניו  "העץ
כי בסוכות הושבתי את בני  ,כ"ג מ"ג(

  ,ישראל
 

 )בראשית י"ח ט"ז( הוא ליוה למלאכים
והקב"ה  "ואברהם הולך עמם לשלחם"

וה' הולך " )שמות י"ג כ"א(,  ליוה לבניו
  "לפניהם יומם

 
שנאמר  ,הוא הביא לפני המלאכים מים

יוקח נא מעט מים ורחצו " )בראשית י"ח ד'(
  ,"רגליכם

 
 "ואל הבקר רץ אברהם" )בראשית י"ח ז'( וכן

היא טהרתם  ,אמר לו הקדוש ברוך הוא
אפר פרה לתוך של בניך יהיו נותנים מן 

 עכ''ל הפסיקתא,,  המים ומזים ומטהרים
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בכל מה שפרע הקב''ה לבניו יש בו תמימות 

 כלומר שלימות
 

 ו הדברים הללודכיון דנעש ,אפשר לומר
שעליו נאמר מתהלך  אברהם אבינו,בזכות 

, התהלך לפני והיה  תמים ,ו צדיקבתומ
לכן, בכל אלו הדברים שנעשו בזכותו,  אנו 
 מוצאים שיש בהם תמימות, כלומר

   שלימות,
 
על בלחם שלם, וגם  לבצועריך צ ,לחםב

 מים,  יבצעו תמי ,שתי לחם
 
  ,סכך ודפנותאתרוג לולב  ,סוכההמצוות ב

 . צריך להיות שלם ולא חסר
 

לא ימיש וברש"י וכתיב  ,וה' הולך לפניהם
 שהיו משלימין יום ולילה.  

 
  פרה אדומה תמימה.  אפר פרה,

 

* * * * * * * 
 

 יצר הרע של המדרכי היאוש 
 

  "זאת חקת התורה"  )חוקת י''ט ב'( ,כתיב
ואין לך  ,גזירה היא מלפני, כתב רש''י

 , רשות להרהר אחריה
 

להביא האדם לידי ייאוש  דרכו של יצה''ר,
ר לו, מה לך לחזור בתשובה, עי''כ שאומ

שמא לאחר שתשוב בתשובה, תחזור 
לסורך, ומה טעם יש בה שתחזור בתשובה, 
ואף אתה אמור לו, גזירה היא, מלפני, 
שחייב כל אדם לקדש עצמו, כמש''נ, 

, ואין לך "רולפני ידוד תטה" (ויקרא  טז)
רשות להרהר אחריה. כלומר, שאין להרהר  

וב, שמא אחזור ולומר מה יהיה אחרי שאש
מה , אין לך רשות להרהרלסורי, וזהו, 

 .אחריהיהיה 
 

* * * * * * * 
 

 התורהלא נצח ליצה''ר ע''י איך 
 

אמר רבי  (א' ע''ברכות ה) איתא בגמרא
לעולם ירגיז אדם יצר טוב שמעון בן לקיש, 

רגזו " )תהלים ד' ה'( שנאמר ,על יצר הרע
  ,"ואל תחטאו

 
 

 
 ,או יעסוק בתורהואם ל ,מוטב ,אם נצחו

  ,שנאמר אמרו בלבבכם
 

יקרא קריאת  ,ואם לאו ,מוטב ,אם נצחו
  ,שנאמר על משכבכם ,שמע

 
ואם לאו יזכור לו יום  ,מוטב ,אם נצחו

 , ע''כ,המיתה
 

 קושיא בדברי חז''ל הנראין סותרין זה לזה
 

' קידושין ל), מהא דאיתא בגמרא, וקשה
 ובראתי לו תורה ,בראתי יצר הרע (בע''

ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם  ,תבלין
 ידו, נמסרים ב

 
, נצחו מוטב יעסוק בתורה א''כ איך אמרו,

יזכור לו  , אויקרא קריאת שמע ואם לאו,
, איך יתכן שלא ניצחו ע''י עסק יום המיתה

ובראתי  ,בראתי יצר הרע הורה, הרי אמרו
 ,לו תורה תבלין

 
התפארת שלמה  פירוש בהקדםר הדבר ובא

 ע''י מעשה שהיה שתנובפר
 

, (פרשת חקתריש ) תפארת שלמהבספר כתב 
זאת התורה אדם " ד(''ט י''במדבר  י) כתיב

 באוהל",   כי ימות
 

אמר ריש  ,ב(ע''ג '')ברכות ס ,איתא בגמרא
מנין שאין דברי תורה מתקיימין  ,לקיש

 שנאמר –אלא במי שממית עצמו עליה 
כי זאת התורה אדם "  ד(''ט י''במדבר  י)

אין התורה מתקיימת אלא  . "ימות באהל
 ע''כ,במי שממית עצמו עליה. 

 
להיות חרד ולהחיש  ,הנה צריך האדם

 ,לעסוק בד"ת בעודנו בחיים חיותו בעוה"ז
 ,שמא לא תפנה הואל יאמר לכשאפנה אשנ

לכן צריך להיות יקר בעיניו היום והשעה 
שהוא בעוה"ז עודנו בכחו לתקן הכל 

אם יתן כל חללי  ,אח"כאבל  ,ללמוד תורה
דעלמא בעד יום אחד לשוב לעוה"ז לתקן 

 מה שעיוות אז לא יניחוהו. 
 

אצל ריש  פרק מ"ג() פרקי דר"אב כדאיתא
כי ביום שנסתלק הוא מעוה"ז מתו  ,לקיש

ג"כ כל חבריו הראשונים הגזלנים שפירש 
מהם. והנה כאשר ראו בהכבוד והגדולה 

ון עם שנעשה לריש לקיש בג"ע בעולם העלי
 ולהם דחפו מדחי אל דחי.  ,הצדיקים
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מה נשתנה הוא  ,ויצעקו בצר להם לאמר
 ממנו הלא הוא עמנו הי'. 

 
כי הוא פירש מהם לעסוק בתורה  ,וישיבו

הניחונו גם אנחנו נשוב  ,וישאלו ,ומעש"ט
עתה  ,ונעסוק בתורה מעתה. ואמרו להם

היה לכם לחזור  ,שוב אין פנאי עוד
 ע''כ בפרדר''א, ,ותכםבתשובה בחיים חי

 
כי  ",זאת חקת התורה"הנה לכך אמה"כ 

תעסוק בה בתשובה ותשוקה שלימה. כי 
אדם כי ימות באהל ויבקש  ,תדמה בנפשך

את נפשו להשיבה על יום אחד לעוה"ז עוד. 
כמה היה משתדל בתורה ומצות ומעש"ט 
באותו היום שהניחוהו לשוב בוודאי לא 

ודה ותיקון היה מניח אף רגע אחד בלי עב
 ,השלימות לכל ימי חייו. כי היום הזה הוא

שהניחוך לשוב לעוה"ז עוד משמים כדי 
כמה יקר הוא  ,לעשות תשובה לפני מיתתך

היום הזה שלא תוכל עוד להשיגו אח"כ 
 ,עכ''ד התפארת שלמהכנ"ל. 

 
ע''י המעשה תירוץ הקושיה שהקשינו הוא 

דבלימוד התורה ופירוש התפארת שלמה דר''ל 
 ש דרגותי

 
שלא יקשה איך אמרו שע''י  הדבר, ביאור

הרי ועסק התורה לא נצחו ליצר הרע, 
ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם  אמרו,

 ידו, נמסרים ב
 

ע''י עסק התורה ינצחו  רקד דבודאי
ליצה''ר,  אבל אם לימוד התורה לא היה 
בשלימות כדבעי למיהוי, ולכן לא נצחו, על 

א יקרא ק''ש, זה אמרו חז''ל העצה הי
ויקבל עליו עול מלכות שמים, ואז, בתורה 

 הנלמדת בקבלת עומ''ש בודאי ינצחו, 
 

אך אם גם קבלת עומ''ש גם לא היתה 
ולכן לימוד התורה לא עזר לו  בשלימות,

לנצח היצר הרע, אזי יזכור לו יום המיתה, 
 ,אדם כי ימות באהל ודמה בנפשכלומר, שי

ם אחד ויבקש את נפשו להשיבה על יו
לעוה"ז עוד. כמה היה משתדל בתורה 
ומצות ומעש"ט באותו היום שהניחוהו 

, ובתורה שילמד באופן זה, בודאי לשוב
וזהו פירוש הגמרא נצחו ינצחו ליצה''ר. 
שלא היה לימוד התורה  מוטב, ואם לאו,

כדבעי, אך וודאי שעסק התורה הוא זה 
 שמצילו מיצר הרע.

* * * * * * * 
 

 
ה והתירוץ כולם הקושיא המעש

 הם בריש לקיש
 

נצחו מוטב  ,כי המימרא של ראוי לתת לב,
נאמרה ע''י  ,שעליה הקשינו לעיל ואם לאו,

 (א' ע''ברכות ה) רבי שמעון בן לקיש,
 

על נאמר,  וההסבר של, התפארת שלמה,
אמר   ,ב(ע''ג '')ברכות ס דברי ריש לקיש,

מנין שאין דברי תורה  ,ריש לקיש
 –במי שממית עצמו עליה מתקיימין אלא 

 זאת התורה "  ד(''ט י''במדבר  י) שנאמר
אין התורה   ."אדם כי ימות באהל

 מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. 
 

שהביא  ,הפרקי דרבי אליעזרוגם 
שבה תירצנו   פרק מ"ג() ,התפארת שלמה

רבי שמעון בן ב  עובדא  היה את הקושיא,
ץ, הכל א''כ גם הקושיא וגם התירולקיש, 

 מריש לקיש.
 

* * * * * * * 
 

הבא מן הטמא  יוכלע''י כח האש 
  להיות טהור

 
ט פסקה ''רבה במדבר פרשה י)  איתא במדרש

 זאת חקת" )במדבר י''ט ב'( כתיב '(,א
מי יתן טהור ")איוב יד(  זש"ה  התורה",

 ,כגון אברהם מתרח ",מטמא לא אחד
מרדכי , יאשיה מאמון ,חזקיה מאחז

, (ד' ד'')איוב יכו', ובמפרשים  שם , ומשמעי
, איך אפשר שהבא "מי יתן טהור מטמא"

 מן הטמא יהיה טהור, עיי''ש, 
 

 עיקר הטהרה הוא ע''י האש
 

אמר ליה  ,(א ע'' ט''סנהדרין  ל)  איתא בגמרא
 ,יכם כהן הואקאל ,ההוא מינא לרבי אבהו

כי קבריה למשה  ,דכתיב ויקחו לי תרומה
והכתיב מי  ,א במיאוכי תימ ,במאי טביל

 ,בנורא טביל ,אמר ליה ,מדד בשעלו מים
ומי סלקא  ,"כי הנה ה' באש יבא"דכתיב 

עיקר אמר ליה אדרבה  ,טבילותא בנורא
)במדבר ל''א  דכתיבטבילותא בנורא הוא 

וכל אשר לא יבא באש תעבירו " כ''ג(
 ,"במים
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 המדרש מנה את אלו שמצינו בהם כח האש

 
כך מנה המדרש דייקא דלפי ,לומר אפשר

 ,חזקיה מאחז ,אברהם מתרחאת אלו, 
משום , מרדכי משמעי, יאשיה מאמון

 ,עיקר טבילותא בנורא הואדדאמרינן, 
בכל ופירוש דעיקר הטהרה הוא באש, 

  מצינו את כח האש,אלה, 
 

 הושלך לכבשן האש,  אברהם אבינו
 

ביקש אביו לשורפו באש )סנהדרין  חזקיהו
 צ''ד(, 

 
העביר את בנו באש  העביר אמון  יאשיהו,

למולך )מלכים ב' כב'(, ויאשיהו שרף כל 
 ע''ז, 

 
 משמעי, שק ואפר,  מרדכי

 
מי יתן טהור " ,נאמר לפיכך עליהם דייקא

 ", שעיקר הטהרה ע''י כח האש.מטמא
 

* * * * * * * 
 

במה שאמר א''א אנוכי עפר ואפר 
 לאפר פרה ו כעפר, זרעךלרמז 

 
 (ד''קתא רבתי פרשה יפסי) איתא במדרש

וגו' כך פתח ר'  "זאת חקת התורה"
 )משלי כ' ז'( , כתיבתנחומא בר אבא

 ,זה היה אברהם "מתהלך בתומו צדיק"
  , )בראשית י"ז א'( "התהלך לפני והיה תמים"
 

כל מה שעשה  א"ר אלעזר בשם ר' סימן
  וכו', אברהם למלאכים פרע הקב"ה לבניו

 
שנאמר  ,הוא הביא לפני המלאכים מים

יוקח נא מעט מים ורחצו " ד'( י''ח)בראשית 
ואל הבקר "  ,ז'( בראשית י''ח) וכן ",רגליכם

  "רץ אברהם
 

 ,היא טהרתם של בניך ,אמר לו הקב"ה
 ,יהיו נותנים מן אפר פרה לתוך המים

 , ע''כ, ומזים ומטהרים
 

הארץ אשר אתה " י''ג(, ח''בראשית  כ) כתיב
זרעך והיה , שכב עליה לך אתננה ולזרעך

ופרצת ימה וקדמה וצפנה  כעפר הארץ
ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה 

 עך",ובזר
 

 
כי ידעתיו למען " ט("ח י''בראשית י) כתיב

אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו 
לעשות צדקה ומשפט למען הביא  דרך ידוד

  וגו' ידוד על אברהם את אשר דבר עליו
ויאמר הנה   ו(''ח כ'')בראשית י ויען אברהם

ואנכי עפר נא הואלתי לדבר אל אדני 
 ,ואפר

 
כעפר  והיה זרעך ההבטחה, כי מבואר
, וטהרתם של ישראל, היה בזכותו הארץ

 של אברהם אבינו,
 

 הרמז במה שאמר אברהם אבינו אנוכי עפר ואפר
 

כי בשעה שביקש  אפשר לרמז  ולומר,
חללה לך "ה( "ח כ"בראשית  י)אברהם אבינו 

 רשע" מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם
 , עפר ואפרואנוכי 

 
זכות שני הדברים האלה  ,ביקש להזכיר
והיה  הבטחת הארץהאחד, שבאו בזכותו, 

טהרת מי פרה, השני ו , הארץ כעפרזרעך 
 .עפר ואפרהפרה, וזהו אנוכי  אפרשהוא 

 
אשר  ולא אמר אשר דיבר עליו  במ''שביאור 

 דיבר אליו
 

מה שהוקשה בפסוק  ,רבכך אפשר לבא
כי ידעתיו למען אשר " ט("ח י''בראשית י)

יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך 
לעשות צדקה ומשפט למען הביא ידוד  ידוד

היה ווגו',  עליו על אברהם את אשר דבר
הבטחת הרי " ליואאשר דבר "  צריך לומר

 , עליוולא  אליוהקב''ה היתה 
 

כאן דברים  כי מרומזים אך לפי דברנו
שניתנו בזכותו של אברהם אבינו, אפשר 

כלומר  עליואשר דיבר לפרש הלשון 
 .אשר דבר עליואת  בזכותו, וזהו

 
* * * * * * * 

 
ענין מטהר טמאים ומטמא ביאור ב

 בדרך אפשר טהורים
 

 ,(ד''פסיקתא רבתי פרשה י) איתא במדרש
הוא הביא לפני המלאכים מים שנאמר 

קח נא מעט מים ורחצו יו ,)בראשית שם ד'(
ואל הבקר רץ  ,)שם שם ז'(וכן  ,רגליכם
  ,אברהם
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 ,היא טהרתם של בניך ,אמר לו הקב"ה

 ,יהיו נותנים מן אפר פרה לתוך המים
 , ע''כ ומזים ומטהרים

 
  מטמא טהוריםוים אמטהר טמענין  ב ל"א

 
ככתוב וזרקתי  ,מים הם סימן לטהרהה

ם ה ובעלי חיים, ,עליכם מים טהורים
עשיית העגל בדמות כגון  ,סימן טומאה

 או לעובדי ע"ז כמו במצרים. בעל חי, 
 
חלק מטהר עם חלק  כאשר מערביםו

 ,חלק המים מטהר את הטמאיםמטמא, 
, ולפיכך וחלק הבעל חי מטמא טהורים

ני וראי)ה,  מטמא טהוריםו ,יםאמטהר טמ
, כתב א''ט פסוק כ''כלי יקר על במדבר פרק יכי ב

 וש הנ''ל, אך ביתר טעם ודעת(.בדומה לפיר
 

* * * * * * * 
 

מסירות נפש שהיה למשה רבינו 
 שלא נכנס לארץ

 
ויאמר ידוד אל משה " ,ב(''י ')במדבר כ כתיב

ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני 
לכן לא תביאו את הקהל  ,לעיני בני ישראל

   ,"הזה אל הארץ אשר נתתי להם
 

ה לא נכנס , שבגלל ענין מי מריבמבואר
 מרע''ה לארץ ישראל,

 
פסוקים אנו מוצאים, את ענין מי מריבה,  בג'

 מרע''ה לארץ  נכנסשבגללם לא 
 

גם בי התאנף ידוד "  (ז''ל ')דברים א א.
  ,"בגללכם

 
ויתעבר ידוד בי למענכם "  ו(''כדברים ג' ) ב.

   ",ולא שמע אלי
 
ויקציפו על מי מריבה " ב(''ו ל'')תהילים ק ג.

  ,"למשה בעבורם וירע
  

, כתוב אחד יש לדייק מאוד בשינוי הלשון
, למענכם , כתוב אחר אומרבגללכם אומר,

הלשון בגללכם  ,בעבורםוכתוב אחר אומר 
למ''ר שלא יבוא שם, גרמו , כי בנ''י מבואר

 ,פרושואך הלשון, למענכם ובעבורם, 
למענם לטובתם של בני ישראל, שהיה זה 
 מובן, אינוודבר זה ובעבורם, 

 
 

 
 ביאור הענין שהיה זה לטובת בני ישראל

 
דרש ר' חיננא  ,' ע''א(טסוטה )איתא בגמרא  

רננו " )תהילים ל''ג א'(בר פפא מאי דכתיב 
אל  "תהלה נאוהצדיקים בה' לישרים 

תהלה זה  נוהתהלה אלא  נאוהתקרי 
שלא שלטו שונאיהם  ,ודוד ,משה

 ,במעשיהם
 

ים, בדרוש בפרשת דרכ מובא) ,במדרש איתא
אלמלא  השמיני עמוד צ''ח בד''ה עוד נקדים(,

ובונה את בית  היה משה רבינו נכנס לא"י
ולא  ,לא היה נחרב בית המקדש ,המקדש

  ,היתה אומה ולשון שולטת בישראל, ע"כ
 

פסוק  'דברים פרק א) אור החייםהוכך כתב 
שאם היה נכנס משה לארץ  ,ואמרו עוד (ז''ל

לא היה הבית והיה בונה בית המקדש 
 ,נחרב, שאין אומה ולשון נוגעת בו

 
תהילים ), כתיב (ו''ט 'איכ"ר ד) איתא במדרש

ים באו גוים קמזמור לאסף אל ('ט א''ע
לאסף  קינהלאסף,  מזמורנחלתך וגו', ב

חמתו על  הקב''ה מבעי ליה, אלא על ששפך
  ע''כ, ע בנפשות,עצים ואבנים ולא פג

 
נכנס משה  כי דבר זה שלא ,לפי זה מבואר

 מסירות נפש היהזה רבינו לארץ ישראל, 
לא פגע ע''י כך לטובתם של ישראל, ש

נכנס, והיה משה רבינו בנפשות, כי אם היה 
בונה את בית המקדש, לא היה נחרב 

שלא שלטו שונאיהם  מכיון הבית,
כאמרם  ח''ו פוגע בנפשותהיה ו, במעשיהם

חמתו על עצים ואבנים  הקב''ה ששפך ז''ל,
  ,ע בנפשותפג ולא

 
 ,למענכם ובעבורם ובכך פירשנו הלשון,

דמה שלא נכנס מש''ר לארץ היה לטובתם, 
)ועיין מלבי''ם  למענם ובעבורם של ישראל,

  .ו(''כדברים ג' 
 

* * * * * * * 
 

איך הזכיר  על הסלע הך ויצאו מים
  זכות, להפייטן חובת משה רבינו, 

 
 משוי בתיבת גמא מן זכור ,תפילת גשםב

המים. נמו דלה דלה והשקה צאן מים. 
 על הסלע הךסגוליך עת צמאו למים. 

 , בצדקו חון חשרת מים, ויצאו מים
 
 



                                                                                                                                         
 פרשת חוקת                                  פארפרפראות 

 ז

 
, למה היה מזכיר הפייטן את הכאת וקשה
חון חשרת  בצדקו, לזכות כמו שאמר הסלע

 חובה ולא זכות, ללכאורה היה זה , ומים
 

לפי ההסבר שהסברנו   אלא צריך לומר,
שה רבינו לא הכניסם לארץ, לעיל, שזה שמ

היה לזכותם של ישראל, ממילא, הגורם 
לכך, שהוא  הכאת הסלע, גם היה לזכותם 

 זכותושל ישראל, ולזה הזכיר הפייטן, 
שמסר נפשו של משה רבינו,  הגדולה

על הסלע הך ויצאו "בשביל כלל ישראל, 
 "מים

  

* * * * * * * 
 

א הזהרו בבני עניים שמהן תצ
   ע הזה נוציא מיםמן הסל, תורה

 
לו משה יויקה"  (, ' י'במדבר פרק כ) כתיב

ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר 
המן הסלע הזה  ,שמעו נא המרים ,להם

  ,"נוציא לכם מים
 

הזהרו בבני  (א ע'' א''נדרים פ) איתא בגמרא
 א תורה, עניים שמהן תצ

 
המן הסלע הזה " ,אפשר לפרש הפסוק

 לסלערמז  ,הסלע, המן "נוציא לכם מים
המן הסלע הזה נוציא וזהו  , מטבעא שהו

שהוא  מיםאפשר להוציא האם  .לכם מים
 , מצוי שהמטבעבמקום  תורה

 
שמהם  ענייםבבני הרי אמרו ז''ל הזהרו ו

 וכו', תצא תורה ולא מבני עשירים 
 

* * * * * * * 
 

במה זכה אהרון שענני הכבוד באו 
 בזכותו

 
)במדבר , כתיב ע''א()תענית ט'  איתא בגמרא,

וישמע הכנעני מלך ערד ישב "   כ''א א'(
 ,שמע שמת אהרן ,מה שמועה שמע", הנגב

וכסבור ניתנה לו רשות  ,ונסתלקו ענני כבוד
 ')במדבר כ והיינו דכתיב ,להלחם בישראל

 , ן"ויראו כל העדה כי גוע אהר"  ט(''כ
 
 
 
 

 
שלשה פרנסים טובים עמדו  ,ואיתא שם

 ,משה ואהרן ומרים ,ןאלו ה ,לישראל
  ,ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם

 
 

 ,באר בזכות מרים ,ומן ,וענן ,ואלו הן באר
מת  ,מן בזכות משה ,עמוד ענן בזכות אהרן

 ע''כ, ,אהרן נסתלקו ענני כבוד
 

 למה היו ענני הכבוד בזכות אהרון  דייקא
 

הלל אומר,   ( 'אבות פרק א) איתא במשנה,
הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום 
ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן 

 רה, לתו
 

קח את  ' (תנחומא צו סימן י) איתא במדרש,
לפי שהיה בורח מן השררה, ואיתא  ,אהרן

 ורח אחריו,כל הבורח מן הכבוד הכבוד ב
 

, לצל, כידוע היה עשוי הענן כי מבואר,
צל לכבוד, הוא ואפשר לומר,  דהקשר בין 

 , דומה בדומהמשום שהוא 
 

כל המחזר על )עירובין יג(   איתא בגמרא
הגדולה, גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח 

 מן הגדולה, גדולה מחזרת אחריו, ע''כ, 
 

כל הרודף אחר הכבוד הכבוד  ,ומכאן אמרו
בורח ממנו, וכל הבורח מן הכבוד הכבוד 

 ע''כ,רודף אחריו, 
 
כאשר יביט האדם  דם,בצל הא הדבר כןו

אל הצל, אם הצל לפניו, והוא ינסה לרוץ 
אחרי הצל, הצל יברח ממנו, ואי אפשר 

רוץ יותר, הצל ילתפוס את הצל, כמה ש
 יברח יותר, 

 
, כאשר הצל נמצא  אחרי האדם, ומנגד

בדיוק וזה , וברח, הצל ירוץ אחרייכמה ש
כמו הכבוד, שכל הרודף אחר הכבוד 

כל הבורח מן הכבוד הכבוד בורח ממנו, ו
 הכבוד רודף אחריו,  

 
והצל  ומכיוון ואהרון היה בורח מן הכבוד,

בורח מן האדם, לפיכך ענני הכבוד שנתנו 
 להיותשיש  וללמד יצא,לצל היו בזכותו, 

מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף 
 , ולהיות בורח מן הכבוד,שלום

 

* * * * * * * 
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 משמת אהרון בטל הכבוד שהיה

 דרכו של אהרון
 

וישמע הכנעני מלך " ('א א''במדבר כ) כתיב
)מגמרא ראש השנה ג' ע''א( " כתב רש''י ערד

 ,שמע שמת אהרן" ,מה שמועה שמע
 כבוד", ונסתלקו ענני

 
שלשה  )תענית ט' ע''א( איתא בגמרא,

 ,אלו הן ,פרנסים טובים עמדו לישראל
ושלש מתנות טובות  ,משה ואהרן ומרים

באר  ,ומן ,וענן ,ואלו הן באר ,דםניתנו על י
מן  ,עמוד ענן בזכות אהרן ,בזכות מרים
, מת אהרן נסתלקו ענני כבוד ,בזכות משה

 ע''כ,
 

הלל אומר,   ( 'אבות פרק א), איתא במשנה
הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום 

אוהב את הבריות ומקרבן ורודף שלום, 
 רה, לתו

 
רך דרך הקירוב של אהרון הכהן היה בד

 ה"כבוד" שנתן גם לאדם רע או רשע
 

תורת אמת היתה " ('ו 'מלאכי פרק ב) כתיב
בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום 

כי " "השיב מעון ובמישור הלך אתי ורבים
שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו 

 ",כי מלאך ידוד צבאות הוא
  

ילקוט שמעוני מלאכי רמז ) איתא במדרש
תורת אמת " ,ודה אומרר' יה  (ח''תקפ

ששמע מרבו,  אלו דברים "היתה בפיהו
אלו דברים  "ועולה לא נמצא בשפתיו"

 שלא שמע מרבו. 
 
ר' מאיר  ."בשלום ובמישור הלך אתי"

ורבים השיב "אומר מה תלמוד לומר 
אם פגע  ,שהיה אהרן מהלך ,מלמד "מעון

 בו אדם רע או רשע נתן לו שאלת שלום, 
 

לילך ולעבור  למחר בקש אותו האיש
איך אשא עיני ואראה  ,אוי לי ,עבירה, אמר

בושתי ממנו שנתן לי שלום,  ,את אהרן
נמצא אותו האיש נמנע מלילך לעבור 

ויבכו את "  )במדבר כ' כ''ט( עבירה, שנאמר
 , ע''כ,"אהרן שלשים יום כל בית ישראל

 
 דרך החינוך שיש ללמוד מאהרון הכהן

 
הכהן,  החינוך שיש ללמוד מאהרוןדרך 

 לתלמיד, כבודשל נתינת הוא דרך 

 
תורת אמת היתה " ('ו 'מלאכי פרק ב) כתיב

 "בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו
 

ילקוט שמעוני מלאכי רמז ) איתא במדרש
תורת אמת " ,ר' יהודה אומר  (ח''תקפ

 ששמע מרבו, אלו דברים "היתה בפיהו
אלו דברים  "ועולה לא נמצא בשפתיו"

 שלא שמע מרבו. 
 

 ביאור דברי המדרש בדרך החינוך
 

, הדברים אפשר לפרש דברי המדרש
תורת אמת "הם,   שמע התלמיד מרבו,יש

כלומר, שכך ישמע התלמיד  ,"היתה בפיהו
הדברים שאתה אומר הם אלה  מרבו,

תורת "וזהו  ותורת אמת, דברים נכונים
ששמע  אלו דברים "אמת היתה בפיהו

 מרבו,
 
לו דברים א "ועולה לא נמצא בשפתיו"

כלומר, שהתלמיד לא שלא שמע מרבו. 
"ועולה למה אתה עושה עולה, שמע מרבו 

שלא שמע לא נמצא בשפתיו", אלו דברים 
 התלמיד מפי רבו,

 
כי דרך הכבוד שהרב נותן  מבואר מכך,

לתלמיד היא המביאה את התלמיד לרצות 
 וזו היא דרכו של אהרון, להתעלות,

 כדאיתא בגמרא דלקמן,
 

* * * * * * * 
 

כיצד מנע רבינו הקדוש את נשירתו 
 של הנער

 
רבי  (בבא מציעא דף פה עמוד א) איתא בגמרא

דרבי אלעזר ברבי שמעון,   איקלע לאתריה
, )האם יש יש לו בן לאותו צדיק ,אמר להם

אמרו  בן לרבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי(
אבל הוא עובר עבירות, ואינו יש לו בן,  ,לו

  ר בתורה ומצוות,רוצה להישא
 

  )לקחו רבינו הקדוש למקומו(,, אתייה
 )והסמיך אותו שיקרא רבי(  אסמכיה ברבי,

רבי   )ומסר אותו לטיפולו של( ואשלמיה
, דאמיה האחו ,שמעון בן איסי בן לקוניא

)אחי אמו של אותו נער, כלומר גיסו של רבי 
, כל יומא הוה אמר אלעזר ברבי שמעון(
)כל יום היה אומר הנער, , לקרייתי אנא איזיל

איני רוצה להיות כאן בישיבה, אני חוזר לעירי, 
  ולמעשי(,
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חכים עבדו  )רבי שמעון בן איסי(, ,אמר ליה

יתך, וגולתא דדהבא פרסו עלך, ורבי קרו 
)הכריזו עליך שאתה חכם, וכתר זהב פרסו לך, 

עליך, וקראו לך רבי, ואחרי כל הכבוד הזה  
אמרת לקרייתי אנא ואת  שנותנים לך(,

)אתה אומר שאתה רוצה לעזוב את הכל , איזיל
  ולחזור לעירך(,

 
)בשבועה, אני  עזובה דא ,מומי ,אמר ליה

כי גדל אתא יתיב  עוזב הכל ונשאר בישיבה(,
כשגדל רבי יוסי בנו של רבי ) במתיבתא דרבי,

אלעזר ברבי שמעון, הגיע לישיבתו של רבינו 
הא קלא דמי  ,שמעיה לקליה, אמר הקדוש(

)כששמע , לקליה דרבי אלעזר ברבי שמעון
רבינו הקדוש את קולו, אמר, הקול הזה דומה 

  לקולו של רבי אלעזר ברבי שמעון(
 

, קרי עליה )בנו הוא( בריה הוא ,אמרו ליה
פרי צדיק עץ חיים ולקח " )משלי י''א ל'(

 . "נפשות חכם
 
זה רבי יוסי ברבי  - "פרי צדיק עץ חיים"

 ברבי שמעון, אלעזר 
 
זה רבי שמעון בן  - "קח נפשות חכםוול"

 , ע''כ,איסי בן לקוניא
 

 חכם ביאור המהרש''א מהו לוקח נפשות
 

 (בבא מציעא דף פה עמוד א) כתב המהרש''א,
 נפשות בלשון רבים,מה שקרא עליו לוקח 

והרי נפש אחת היתה, לומר לך, כי הצלת 
נפש יחידה, מצילה את הדורות הבאים 

על ידי שנעשה בעל וו, ללכת בדרך ה', אחרי
תורה מתקיים בו לא ימושו מפיך ומפי 
זרעך ומפי זרע זרעך גם נפשות שיבואו 

  , ע''כ,ממנו יהיו כמוהם
 

 עוד נראה לפרש  מהולוקח נפשות חכם
 

 מה שקרא עליו לוקח נפשות בלשון רבים,
לומר, כי מי שהוא לוקח נפשות, כלומר 

להיות חכם,  רוצה להציל נפשות, צריך
 לדעת איך לקרת,

 

* * * * * * * 
 

 ביאור  אם הרב דומה למלאך
 

 כתיב'(, ז א''מועד קטן י) ,איתא בגמרא
כי שפתי כהן ישמרו דעת " )מלאכי ב' ז'(

 ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות 

 
יבקשו  -אם דומה הרב למלאך ה'  "הוא

אל יבקשו תורה  -תורה מפיו. ואם לאו 
 ''כ,ע מפיו.

 
הלל אומר,   ( 'אבות פרק א) איתא במשנה,

הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום 
אוהב את הבריות ומקרבן ורודף שלום, 

 רה, לתו
 

 ביאור שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד
 

שיכול מה שמוע שמע הכנעני,  ,ביאור
 ",שמע שמת אהרן" לשבות מבני ישראל

ך פירוש, שמתה דרכו של אהרון, שצרי
 ונסתלקו ענני"לקרב הבריות בדרך כבוד, 

הכבוד שיש לכבד כל  דרךנסתלק וכבוד", 
, והבין וזו השמועה שמע עמלקתלמיד, 

ועל לשבות שבי מבני ישראל,  שכבר יכול
 הכנעניוישמע " ('א א''במדבר כ),  כתיב זה

וילחם בישראל וישב ממנו וגו' מלך ערד 
 ",שבי

* * * * * * * 
 

סא ויהושפט את לא כיתתו אלמה 
 נחש הנחושת 

 
ויעש משה נחש " ('ט)במדבר כ''א  כתיב

נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש 
 ",את איש והביט אל נחש הנחשת וחי

 
  )על חזקיהו המלך( ('ח ד''י  'מלכים ב) ,כתיב

הסיר את הבמות ושבר את המצבת  הוא"
אשר  וכתת נחש הנחשתוכרת את האשרה 

הימים ההמה היו בני כי עד  ,עשה משה
 "ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחשתן

 
אפשר בא אסא   '(ב' חולין  ו) איתא בגמרא,

ולא ביערו בא יהושפט ולא ביערו והלא כל 
עבודה זרה שבעולם אסא ויהושפט 

אלא מקום הניחו לו אבותיו  ,ביערום
 ע''כ ,להתגדר בו

 
מכיון וחזקיהו המלך היה  יש להקשות,

י אסא ויהושפט, שמא יש מאות שנים אחר
לומר שבזמנם עדיין לא עבדו עבודה זרה 
לנחש הנחשת, ורק בזמן חזקיהו המלך 
עבדו לנחש הנחושת, ולכן אסא ויהושפט 
לא כיתתו את הנחש ורק חזקיהו כיתת את 

 נחש הנחושת,
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ואח''כ מצאתי, מי שבדעה כי הטעם שלא 
ביערו אסא ויהושפט את נחש הנחושת, 

מקום שהניחו לו אבותיו  הוא לא משום
כמאמר חז''ל, אלא משום  להתגדר בו

שבזמן אסא ויהושפט עדיין לא עבדו לנחש 
 הנחושת,

 
כי עד " ('ח ד''י  'מלכים ב) וז''ל הרד''ק

הימים ההמה היו בני ישראל מקטירים 
מעת שהרעו מלכי יהודה וטעו ישראל  - "לו

שמלך חזקיהו  הההמ םעד הימי ,אחר ע"ג
כיון שמצאו  ,לו םשראל מקטריהיו בני י

היו  "אותו וחי הורא")במדבר כ''א ח'( ב כתו
 ,אמצעי תכי טוב הוא להיו ם,חושבי

  ,ולעבוד אותו
 

זה הנחש לזכרון  ,והיה מונח מימות משה
ואסא ויהושפט שלא  ,כמו צנצנת המן ,הנס

מפני שלא  ,בערו שאר הע"ג רבערוהו כאש
לזה מצאו כשמלכו שהיו עובדין ומקטרים 

  ,והיו מניחים אותו לזכרון הנס ,הנחש
 

כי  ,כשביער הע"ג וחזקיהו ראה לבער אותו
אע"פ  ,בימי אביו היו עובדים לו כמו לע"ג

טוב  ,אמר ,שהטובים היו זוכרים בו הנס
מלהניחו ויטעו בני  ,לבער אותו וישכח הנס

ורבותינו ז"ל  ,ישראל היום או מחר אחריו
ו בא אפשר בא אסא ולא בער ,אמרו

יהושפט ולא בערו והלא כל עבודת גלולים 
שבארץ יהודה אסא ויהושפט ביערום אלא 

עכ''ל , מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו
 הרד''ק,

 
מבואר בדברי הרד''ק, כי הטעם שאסא 
ויהושפט לא ביערוהו, הוא משום שבזמנם 
לא עבדו ע''ג לנחש הנחושת, ודברי רז''ל 

 לחוד, ודברי הרד''ק לחוד.
 

 שיטת הרדק והב''ח שינה הגירסאברש''י 
 

והלא  (אע'' ד''עבודה זרה  מ) איתא בגמרא,
 ", כתב רש''יוכתת נחש נחשת "כבר נאמר 

 , בית ישראל מקטרין לו כי בימים ההמה
 

בימים ההמה  רקכי  מבואר בדברי רש''י
על  אך הב''ח מגיה''ההיו עובדים לו, 

י הימים ההמה, ואפשר שרש'' עדהגליון  
היה בדעת הרד''ק כי בימים שלפני חזקיה 
לא עבדו לנחש הנחושת ולכן לא ביערוהו 

 אסף ויהושפט. והב''ח שינה דבריו,

* * * * * * * 
 

 
  מהר''ל שמחה לידיאמונה מביאה 

 
וז''ל,  ( 'גבורות השם  פרק ז) כתב המהר''ל

השלם בתכלית  ,והנה אדון כל הנביאים
והו, בא השלימות שלא היה ולא יהיה כמ

יען " )במדבר כ'(אליו מכשול זה שנאמר 
 . "אשר לא האמנתם בי

 
שמעו נא "כאשר אמר משה  ,ופירוש זה

דרך כעס, וכן מה שהכה הצור  "המורים
הכל דרך כעס, ודבר זה לא היה  ,פעמים

כי מאחר שעשה הקדוש ברוך הוא  ,ראוי לו
ראוי היה לו להתחזק ולהתגבר  ,נס

ואם היה א. באמונה בהקדוש ברוך הו
מתחזק ומתגבר באמונה, היה מתחדש לו 

אשר "לא לעשות דרך כעס. וזהו  ,השמחה
שהיה ראוי למשה להיות  ,"לא האמנתם

חזק באמונתו, ואם היה חזק באמונתו 
בהקדוש ברוך הוא היה נוטה אל מעלה 

והיה עושה בשמחה ולא היה  ,נבדלת
מתפעל לכעוס, ואז היה זה קדושה לעיני 

ה משה ואהרן מראים ישראל, שהי
ואז היה שמו מקודש  ,האמונה בו יתברך

יען "לעיניהם על ידי האמונה. וזהו שאמר 
 ,"להקדישני ,אשר לא האמנתם בי

היה לכם להתחזק באמונה. ואם  ,כלומר
כי עשיתם זה לא היה לכם לכעוס, 

ומשה  האמונה מביא לידי שירה ושמחה,
  ,הכה פעמים דרך כעס

 
רק  ,הכעס בעצמו ולא שהיה החטא להם

שהכעס הזה מורה שחטא משה באמונה, 
 ,  ופירוש זה אמת ונכון מאוד והבן הדברים

 
שהמאמין נמשך  , המהר''ל שם עוד כתב 

אחר השם יתברך בשמחה כמו שהתבאר, 
וזה הפירוש האמתי וברור הוא עד מאוד, 
ואין כאן ספק. והוא בעצמו ענין האמונה 

רך מחדש כמו שאמרנו כי האמונה בו יתב
שמחה. וכדי שיהיה הכל דרך שמחה 
המורה על האמונה, יהיה מדבר משה אל 
הסלע ויהיה הסלע נמשך אל רצון בוראו 
מעצמו. ומשה עשה הכל דרך כעס, והיה 
כועס ואמר שמעו נא המורים, גם הכה 
הסלע, עד שהיה הסלע נמשך אל דבר השם 

כי  ,ית' בכח, ועל ידי זה אין מחדש אמונה
ה רק שיהיה הכל דרך רצון אין אמונ

והבן הדברים אשר התבארו לך , ושמחה
 , מענין האמונה

* * * * * * * 
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ביאור  בקש קהלת למצא דברי חפץ

 טרדם  סנפלא  מוהר''ר שאול מאמ
 

 ז' תמוז הילולאדמא יו
 

ולקחו לטמא מעפר " ,ז(''ט י''במדבר  י) כתיב
ונתן עליו מים חיים אל  ,שרפת החטאת

 ", כלי
 

בקש קהלת למצא "( 'ב י''קהלת  י) יבכת
 ",דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת

 
רבי מאת מוה''ר  בספר בנין אריאלכתב 

בספר שם הגדולים , שאול אב"ד אמסטרדם
ואני הדל  , כתב (ספרים ערכת )מהחיד"א מ

זכיתי לקבל פני השכינה בשנת תקל"ח מדי עברי 
מצוה וזכיתי להתבסם מתורתו  בשליחות

 ,ותו ושלמותוומענותנ
 
איתא  ,(פרשת חוקת, ד''ה מסכת ר''ה) כך כתבו

בקש קהלת למצוא " )ר''ה כ''א ע''ב( בגמרא
 ,בקש קהלת להיות כמשה ",דברי חפץ

 וכתוב יושר דברי"יצתה בת קול ואמרה לו 
 והוא תמוה, ,אמת

 
 מהו וכתוב יושר ביאור נפלא מבנין אריאל

 
 הי מגלנלך א  ט,רש ילקודאמרתי לפי המ

הרי   ה,וקחאבל לאחרים  ,טעמי פרה
 האבל שלמ  ,שנתגלו טעמי פרה למשה

 ,אמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה
 

ולקחו " ,בפסוק זשיש רמ ,ראיתי בספר
ר"ת  ת",חטא'הרפת 'שעפר 'מטמא 'ל

   ,למשה השנגלו טעמי פר ,להורות ,ה''למש
 

כ על ג''זה הרמז עצמו יכול להורות  ,אמנם
  ,ת הללובר''ומז שהוא גם מר ,ה''שלמ

 ה''למשאותיות ד ,אבל ההפרש בין זה לזה
עפר 'טמא מל' ,רמוזים בראשי תיבות

אבל   ,ביושרר דעל הס ,חטאת'רפת ה'ש
שלא  ,ללוהת ''רמוזים בר ''השלמאותיות 

  ,רןדכס
 

 ,בקש קהלת להיות כמשה ,זהו שאמרו
לפי שהיה  ,עמי פרהטשיתגלו גם אליו 

 ,ה''הללו למשכמו שנרמזו אותיות  ,סבור
לכך רצה   ,ה''שלמ ות אותים כך נרמזו ג

וכתב יושר  ,יצאה בת קול ,עמי פרהטלידע 
ים וזרמ הם ה ''ות למשידאות , דברי אמת

כ אותיות  ''משא , ביושר , הללו ''תבר
 בספר בנין אריאל. עכ''ל.  , ה''שלמ

 

 
)מובא בספר תורת החיד''א אות י''ד 

נז, וכונתו מהספר פני דוד בשם רבני אשכ
 .בנין אריאל(בעל לרבי שאול מאמשטרדם, 

   
 ביאור ע''ד מדרש תהלים מהו וכתוב יושר

 
מזמור ט ד"ה ]דבר אחר  מדרש תהלים

למנצח על מות לבן[. זהו שאמר הכתוב 
 )קהלת יב י(,בקש קהלת למצא דברי חפץ 

בקש שלמה לעמוד על עסקי פרה אדומה, 
ין דאמר ר' יצחק כל העוסק בפרה מטמא

בגדים, והיא עצמה מטהרת טמאים, אמר 
וכתוב יושר דברי לו הקדוש ברוך הוא 

)שם שם /קהלת י"ב/(, כבר כתבתי  אמת
, שנאמר הלא היא כתובה יושרלך על ספרי 

, בישרות)יהושע י יג(, עשה  הישרעל ספר 
עשה בתמימות, עשה באמונה, גזירה 
גזרתי, חוקה חקקתי, ואין להרהר אחריה, 

 ת חקת התורה )במדבר יט ב(,שנאמר זא
 
 

 ביאור ע''ד מדרש רבה מהו וכתוב יושר
 

פרשה יט פסקה ו  - מדרש רבה במדבר
ויקחו אליך פרה אדומה א"ר יוסי ברבי 
חנינא אמר לו הקב"ה למשה לך אני מגלה 
טעם פרה אבל לאחר חקה דאמר רב הונא 

כי אקח מועד אני )תהלים עה(  כתיב
יה יד( והיה וכתיב )זכרמישרים אשפוט 

ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון 
דברים המכוסין מכם בעולם יקפאון כתיב 

 הזה עתידים להיות צופים לעולם הבא
כהדין סמיא דצפי דכתיב )ישעיה מב( 
והולכתי עורים בדרך לא ידעו וכתיב )שם( 
אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים אעשה 
אין כתיב כאן אלא עשיתים שכבר עשיתי 
לרבי עקיבא וחביריו דברים שלא נגלו 
למשה נגלו לר"ע וחביריו )איוב כח( וכל 
יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא וחביריו 
אמר רבי יוסי ברבי חנינא רמז שכל הפרות 

 , ע''כ,בטלות ושלך קיימת
 

, "כי אקח מועד" זהו מבואר במדרש
אשפוט", אז  מישריםלעולם הבא, "אני 

וחוקים יהפכו  יאיר עיני עורים בתורה,
 יושרלפי''ז וכתוב  )עץ יוסף(למשפטים, 

 אשפוט. מישריםדברי אמת, הם 
 
 

* * * * * * * 
 
 



                                                                                                                                         
 פרשת חוקת                                  פארפרפראות 

 יב

 
יושר דברי וכתוב ביאור הכתוב 

תפילין רק הכונה כי שאמת 
 ומזוזות צ''ל כתובין כסדרן

 
בקש קהלת למצא " ('ב י''קהלת  י) כתיב

 ",דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת
 

בקש "  (,בע'' א''אש השנה  כ)ר איתא בגמרא
בקש קהלת  ",קהלת למצוא דברי חפץ

יצתה בת קול ואמרה לו  ,להיות כמשה
 אמת", ע''כ, וכתוב יושר דברי"
 

כי ספר תורה ניתן  ידוע,בהלכה היא 
לכתוב שלא כסדרן, אך תפילין ומזוזות יש 
לכתוב רק ביושר, אות אחר אות, שיהיו 

 כתובין  כסדרן,
 

ויאמר ידוד אל משה " ז(''ד כ''שמות  ל) כתיב
", מבואר, כי כתב לך את הדברים האלה

משה רבינו כתב את התורה, וגם ביום 
מותו כתב י''ג ספרי תורה, כדאיתא 
במדרש פרשת וילך, וכדאיתא בגמרא בבא 

 בתרא י''ד, עי"ש,
 

הכתוב בתפילין דמרי עלמא הוא ממה שנאמר 
 אצל שלמה

 
תפילין דמרי  (א' ע''ברכות  ו) איתא בגמרא

)דברי הימים עלמא מה כתיב בהו אמר ליה 
ומי כעמך ישראל גוי אחד " א', פרק  י''ז כ''א(

 ארץ"ב
 

 דמרי עלמא,פסוק זה שנכתב בתפילין 
נאמר ע''י דוד המלך, בשעה ששיבח 
להקב''ה, לאחר שנאמר לו כי הוא לא יבנה 

 את בית המקדש, רק שלמה בנו, 
 

ויהי " פרק י''ז,בדברי הימים א'  כתיבוכך 
 " ים אל נתן לאמרקדבר אל

לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר ידוד "
 " לא אתה תבנה לי הבית לשבת

והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך "
והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה 

הוא יבנה ", "מבניך והכינותי את מלכותו
 ", לי בית וכננתי את כסאו עד עולם

וא יהיה לי לבן אני אהיה לו לאב וה"
וחסדי לא אסיר מעמו כאשר הסירותי 

והעמדתיהו בביתי " "מאשר היה לפניך
ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד 

   "עולם
 
 

 
" ויבא המלך דויד וישב לפני ידוד ויאמר"

 וגו', 
 ד בארץ",  ומי כעמך ישראל גוי אח"
 

כי הפסוק שנכתב בתפילין  מבואר א''כ,
 המלך, נאמר אצל שלמה 

 
ביקש שלמה שגם בתפילין אין צריך להיות 

 ,ביושר כמו אצל תורת משה
 

לפי''ז אפשר לבאר כמין חומר, דברי חז''ל 
  שאמרו

 
, פירוש, "בקש קהלת להיות כמשה"

ששלמה המלך ביקש, שכשם שבתורה 
שנכתבה ע''י משה רבינו, אין צריך לכתוב 
כסדרן, כך יהיה גם בתפילין, שלא יהיה 

 היות כסדרן, צריך ל
 

 וכתוב יושר דברי"יצתה בת קול ואמרה לו 
אמת", פירוש כי דברי אמ''ת שראשי 

א'לו מ'זוזות ת'פילין תיבות שלהם, 
אלו  צריכין להיות כתובין ביושר  אמ''ת,

וכסדרן, שלא כתורת משה שאפשר לכתבה 
בקש קהלת להיות  שלא כסדרן, וזהו

וכתוב "יצתה בת קול ואמרה לו  ,כמשה
 אמת".  שר דברייו
 

  עוד יש לומר שתפילין ומזוזות הם אמת
 

זה הוא ותוס' מנחות ל''ב ע''ב דמז עפ''י
 אמיתה של תורה, שיש בה מלכות שמים,

יש בהם ג''כ עול מלכות שתפילין ו ע''כ,
שמים, א''כ אמת זה מזוזות ותפילין, וזהו 
וכתוב יושר, כלומר כסדרן בדברי אמת 

יש בהם מלכות ששזה תפילין ומזוזות, 
 שמים.

 

* * * * * * * 
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