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ה "אבל הקב –הכל  ןמבי אינני": עם אמונה פשוטה כשיהודי חי

  !משם צומחת לו הישועה, "כן מבין הכל
  :מאלכסנדר זי״ע ךהעני ק רבי"הרהסיפר 

 היה בישוף אחד שונא ישראל והיה תקיף, מעשה שהיה בשנים קדומות

גזר גזירה על היהודים שיעמידו אחד מביניהם הלה . בעיר שלו מאד

אז יכול הוא לעשות עם , אם הוא ינצח בויכוח. שיעמוד מולו לויכוח

אם היהודי ינצח אותו , לעומת זאת. היהודים כחפצו ולגזור עליהם גזירות

עד כדי כך היה . דמו בראשו והיהודים יכולים לעשות לו כרצונם, חוובויכ

  .וח בחכמתו ובקיאותוטב

בא לפניהם . לשלוח אל הויכוח יולא ידעו את מ, יהודים צום ומספדגזרו ה

הכיצד אתה איש : אמרו לו. אני אלך ואנצחנו: יהודי כפרי פשוט ואמר

עלי ועל : אמר להם היהודי? בער תוכל לנצח את הבישוף המלומד הזה

  . צווארי

ימו היהודים ואכן הכפרי הסכ, מכיוון שלא היה להם מועמד אחר במילא

  .הזה בא אל הויכוח

הבישוף הכין בימה גדולה והושיב שם שרי צבא ומלכים ושרים למען 

גם אלפי אנשים של העיר באו . תרבה גדולתו כאשר ינצח את היהודי

ניגש , והנה הגיע הכפרי שלנו. ם בכדי לראות את הויכוח הגדולשל

  :בזריזות אל מול הבישוף ושאלו

  ?יודע״ יהמילים ״אינמה פירוש 

   ".נישט סאיך ווי: "ענה הבישוף

תיכף , כאשר שמעו האנשים מסביב שהוא משיב בפה מלא שאינו יודע

הם לא הבינו מה שאל היהודי וחשבו  ידחפוהו מעל הבימה והרגוהו כ

  .שניצח אותו בויכוח

כיצד עלה בדעתו של , ראו היהודים את תשועתם הגדולה ותמהו מאד

  ?ט הזה לנצח את הבישוף המלומדהיהודי הפשו

 יך״א -ע״ יודאיני "על שכתוב " טייטש יראיתי ב״עבר: שאמר להם האי

הבישוף , אינו יודע "טייטש יאם ה״עברשהעליתי בדעתי . נישט״ סווי

  ...בודאי לא ידע

 ישועהנישט״ יכולה לבא  סמ׳׳איך ווי יכ, ם הרבי ר׳ העניךייס, רואים אנו

  . ראלשגדולה לי

ולכן יכול כלל . סוד שלענין " איני יודע" לשגם פרה אדומה היא ענין כך 

  .להגיע על ידה לתשועה גדולה ראלשי

•   

נביא בפניכם את מה שכתב   ,ל"ובכדי להבין את עומקם של הדברים הנ

בו הוא  "חשבה לטובה"בספרו  ע"ק רבי העניך מאלכסנדר זי"הרה

ה לעשותה חק "מצות פרה אדומה שציונו הקבש, בתמצית דבריו מסביר

שהוא לא בכך האדם מכיר ויודע בו ברגע שש, באה ללמדנו, בלא טעם

בכך הוא מטיל עצמו , ה כן יודע ונסתרים דרכיו"אבל הקב ,מבין כלום

: ה"כדברי דוד המלך ע" ,ה עוזרו"הקב, ומשכך, ה"תחת חסותו של הקב

כי ', מחסי ומצודתי וגו' ר להי יתלונן אומ-יושב בסתר עליון בצל שד"

כי בי חשק ' לא תאונה אליך רעה וכו, מחסי עליון שמת מעונך' אתה ה

  . "'וגו ואפלטהו

הוא זה בעצם והטעם ממנה , פרה אדומה הוא חוקה: "'וזה לשונו הק

הרי איננו , וכיון שאני באמת איני יודע כלל ואין אני כלום, אינו יודע

ובזה , אם כן גם אני יודע הכל, היודע הכלוהוא ' תחת מי כי אם תחת ה

 אדם: וזאת שכתוב בתורה. וזה העיקר, ה"שאין אני יודע אני נכלל בהקב

דעם עצמו הלא אני אינני  , שימות את עצמו תמיד, באוהלכי ימות 

  .וזאת הוא התורה, אני יודע כלום ומה אניואין , כלום

  

כתולעת לא יטהר באזוב אם לא ימך כאזוב וישפיל ": ובפיוט לפרשת פרה

, ה על ידי האינו יודע"שזה באמת הכל להתבטל ולהכלל בהקב, "ובשני תולעת

  .וזה הפרה המטהר והטהרה בא מזה דווקא

כלומר שהמצוות , "עיטין"קורא את המצוות ) ב, יתרו פב(והנה הזוהר הקדוש 

אך   ?הלא חוקה הוא, ומה דעת יש ליטול ממצות פרה, נותנים עצות ודעת

מביא ' ה הק"שלהכי , זאת בעצמו הוא הדעת במה שנדע שאין אנו יודעים

  "...שתכלית הידיעה שנדע אשר לא נדע

•   

ה אמר "דהנה דוד המלך ע: א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"מכשמעתי 

עד " ."פניך ממניעד אנה תסתיר את ", "עד אנה תשכחני נצח" :)ג"תהילים י(

 שהאדם אומר לעצמו: שדוד המלך התכוין לומר". בנפשי אנה אשית עצות

ה שכח "עד מתי אני עוד ארגיש שכביכול הקב, בעת שצר לו הרבה פעמים

אנה עד : "ועונה לנו דוד המלך? ה יסתיר את פניו ממני"עד מתי הקב? אותי

ברגע שתתחיל , ה"להקב' עצות'ברגע שתפסיק לתת  –" בנפשי אשית עצות

רק , ה מבין ויודע מה הוא עושה"ורק הקב, ה יכול להביןלהבין שלא הכל את

  !...אז תבוא הישועה שלך

דבר אל בני ישראל ויקחו אליך  לאמר' זאת חקת התורה אשר צוה ה

  )א, יט( 'פרה אדומה וכו
, כ"וא, הרי מעניני טהרה מדבר כאן הכתוב, דלכאורה, השאלה וכבר ידועה

מדוע נקט הכתוב , זאת חקת הטהרה"או , "זאת חקת הפרה"צריך היה לכתוב 

  ?"חקת התורה" –בלשון זו 

  :מתרץ שני תירוצים ע"הקדוש זי" אור החיים"ה

-צוף אמרי א"בקבלת התורה הורמו עם בני ישראל משאר הגויים כי טעמו ד

אשר כ, ממילא, וכיון שנשמותיהם גבוהות יותר וקדושתם מרוממת יותר, "ל

  .באים לשם יותר כוחות של טומאה, מתרוקנת הקדושה

אחת מלאה דבש ואחת מלאה , והוא ממשיל זאת לאדם שהיו לו שני חביות

מתקבצים  –אותה שהיתה מלאה דבש . נה אותן והוציאן מחוץ לחדריופ, זבל

הגם שיכנסו בה מעט , ואותה שהיתה מלאה זבל, אליה כל הזבובים והרמשים

כי הדבש אהוב , יהיה זה באותה כמות שבאו אל הדבשלא , מן הרמשים

  . עליהם הרבה יותר מן הזבל

מלא קדושה מתוקה , עקב היותו בעל נשמה גבוהה, כל יהודי, כך בנמשל

, יתקבצו לשם קליפות עד אין קץ –כאשר יוצאת הנפש ומתרוקן הגוף , וערבה

ועל , נות מערבותהים תמיד להידבק בקדושה ולהשהם כוחות הטומאה התאב

  . מטמא באוהל וגוי לא מטמא באוהלכן יהודי 

: לכן אמר הכתוב –שקיבלו ישראל את התורה  ומאחר שכל זה נובע מחמת

   ".זאת חקת התורה"
�   

ובדרך רמז ירצה : "'וזה לשונו הק ע"הקדוש זי" אור החיים"העוד מתרץ 

, ה בלא טעםהגם היותה חוק, שאם יקיימו מצוה זו, "חקת התורה"באומרו 

כי קיום המצוה , לאמר' מעלה עליהם כתוב כאילו קיימו התורה אשר צוה ה

וזה לך , בלא טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל מצות הבורא

  ".שתתמסר להם המצוה בדרך חקה' ואולי כי לטעם זה רצה ה, האות

לקיום  חלקן קשות יותר, בתורה יש שש מאות ושלוש עשרה מצוות, כלומר

ועל ידי המצוות הקלות אדם אינו . כמו שבת, וחלקן קלות יותר ונעימות לביצוע

אך , ה צוה אותו"יכול להוכיח שהוא מקיים תורה ומצוות משום שהקב

, והאדם עומד ומקיים חובה שאינה מובנת לו כלל וכלל, כשמגיעה מצות פרה

עולם כולו על שהוא ועליו להתמודד מול גלי הצחוק והלעג המופנים אליו מכל ה

לפי שהשטן ואומות "י בתחילת הפרשה "כדברי רש(עושה משהו בלי להבין 

  מצערין בהונאת דברים את ישראל לומר מה מצוה הזאת ומה  –העולם מונין 



  

 

  

או אז הוא מוכיח שכל המעשים שהוא עושה נעשים אך ) טעם יש בה

  . ה צוה אותו לעשותם"ורק שהקב

משום , "חקת התורה"המבוארים כאן מכונים לפיכך דיני פרה אדומה 

  .שקיומם מוכיח על התורה כולה

שני ילהקדיען לא האמנתם בי אל משה ואל אהרן ' ויאמר ה

לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר  לעיני בני ישראל

  )יב, כ( נתתי להם
 ,ל"נשטיין זצמגיד מישרים הגאון רבי ראובן קרללה" יחי ראובן"בספר 

מה היה  – ן"הרמבמסביר במתק לשונו את שלושה השיטות שמביא 

התורה לא כותבת במפורש מה היה החטא  ,דהנה. העון של מי מריבה

יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני : "היא כותבת רק. במי מריבה

  .אך אין היא כותבת מה בדיוק היתה הבעיה, "ישראל

  : ן מביא את שלושה השיטות"הרמב

  : י"שיטת רש

הייתי מקודש לעיני , שאילו דיברתם אל הסלע והוציא –להקדישני "

שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך , מה סלע זה: ואומרים, העדה

   ".קל וחומר אנו, מקיים דיבורו של מקום –לפרנסה 

  :שואל על פירוש זה מספר שאלותן "הרמב

 יש במשמעות, "קח את המטה: "צוה את משה ואמר לו' מאחר שה .א

אמר למשה ' וכמו שמצינו במכות מצרים שה, שה יכה בושמ הדברים

אילו היה . כדי שישתמש בו להכות את מימי מצרים, לקחת את המטה

   ?מה הצורך בלקיחת המטה בידו –ן "טוען הרמב –רצונו בדיבור בלבד 

בין אם זה על ידי דיבור ובין אם זה על ידי הכאה , כשסלע מוציא מים .ב

אני מזמין כל אחד מכם לקחת חתיכת ,אדרבה. בשני המקרים זהו נס –

הרי גם אם יכה ... ולראות אם יצאו ממנו מים, עץ ולהכות עמו אל הסלע

ממילא הנס ... לא תצא ממנו אף לא טיפת מים אחת, שבוע בלי הפסקה

כי הכל : "ן"לשון הרמב. לא פחת בכך שמשה היכה עליו ולא דיבר אליו

  "!שוה אצל הסלע

  : ם"שיטת הרמב

, )ד משמונה פרקים"סוף פ( ם"הרמבמביא את פירושו של  ן"הרמב

חטאו של : "וזה לשונו, שחטאו של משה היה במה שכעס על בני ישראל

', שמעו נא המורים': ה היה שנטה לצד הרגזנות באמרו"משה רבנו ע

, שיהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת בני ישראל, ודקדק עליו השם יתברך

  ."במקום שאין ראוו לה הכעס

יש בכך  –כשאדם חשוב כמשה רבנו כועס כי , ם ואומר"מוסיף הרמב

והיו מקוים , מפני שמתנועתיו ומדבריו היו כולם למדים: "חילול השם

ואיך יראה עליו , להגיע בהם אל הצלחות העולם הזה והעולם הבא

ולא תבוא כי אם מתכונה רעה , והוא מן הפעולות הרעות? הכעס

  "!מתכונות הנפש
 

: ם ומתבטא עליהם בחריפות"ן אינו מקבל את דברי הרמב"אך הרמב

   : הוא מקשה על פרושו מספר שאלות". והוסיף הבל על הבלים"

 –) לפי מעלתם(היה כרוך בחיסרון אמונה מהפסוק משמע שהחטא  .א

  . ולא בכעס, "יען לא האמנתם בי"

  . בלשון כעס" שמעו נא המורים: "לא כתוב בפסוק שמשה אמר. ב

כי בשלום ובמישור , הרי הוא לא כעס מימיו, מדוע נענש גם אהרן. ג

  .הלך מעודו

והאמת כי הענין : "ואומר" מי מריבה"ן בעצמו מתבטא על חטא "הרמב

  ".סוד גדול מסתרי התורה

  : ד"שיטת רבנו חננאל והראב

שהחטא היה במה שמשה , המבאר רבנו חננאלן מביא את דעת "הרמב

וכי אתם , "לכם מים נוציאהמן הסלע הזה ): "פסוק י(ואהרן אמרו 

יוציא : "וראוי היה שיאמרו! ת הוא זה המוציא"והלא השי? מוציאים מים

שמות " (לכם בערב בשר לאכול' בתת ה: "כדרך שאמרו, "לכם מים' ה

שלא הזכרתם  –" אשר לא קדשתם אותי: "וזהו שאמרה תורה). ח, טז

  .בדבריכם שאני הוא שעושה לכם את הניסים

הוא זה שמוציא את ' כי חשוב היה להדגיש שה, מוסיף ואומרד "הראב

הם , בחכמתם, משום שהעם עלולים היו לחשוב שמשה ואהרן, המים

  .שמוציאים להם מים מן הסלע הזה
 

מובן : המשיך המגיד הרב קרלנשטיין ואמר – ד"על פי דברי הראבו

, לב(בספר דברים ה למשה לפני הסתלקותו "שאמר הקבהפסוק יטב ה

על ... כאשר מת אהרן אחיךהר הזה ומת ב... עלה אל הר העברים): "נא

מהותה של מעילה  ".אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש

נקרא  –אדם שנהנה מחפץ של הקדש . היא שימוש בחפץ של הקדש

  כיון שמשה ואהרן תלוי את הוצאת : וניניממש בענ, והוא הדין. מועל

  

  

 –ה הוא שהוציא "ובאמת הקב" נוציא לכם מים: "ואמרו, המים בעצמם

נהנו בכך שתלוי את הגדולה , כביכול, הם. הם למועלים בהקדשנחשבים 

  .ה"לקב, "הקדש"בה בשעה שהיא שייכת ל, בעצמם

•   

מכאן עלינו ללמוד מוסר השכל על האופן הראוי והנכון בנוגע ! מורי ורבותי

  .ובנוגע לצורת הביטוי שלנו, לחשיבה שלנו

מהם , אנשים אומרים כל מיני ביטויים שבשגרה, ים אנו הרבה פעמיםשומע

  ...כך וכך' יעשו'והם , והם יוזמים, משמע כביכול שהם עושים

צריך ! כך גם לא חושבים! כך לא מדברים! זכור? יוזםאתה ? אתה עושה! איד' ר

בסך הכל הוא מינה  !ה"שאת הכל עושה הקבלהקפיד תמיד לזכור ולהזכיר 

 –הכל "! בעל הבית"אתה לא ! זכור. יחותואותך לשליח קטן לעשות את של

  .יתברך מאתו

  )'א ט"כ(" והביט אל נחש הנחשת וחי, אם נשך הנחש את איש והיה
ומה . הוא לשון שמחה" והיה"ידוע שמילת : ע"זי "אור שמח"ק בעל ה"גההאל ש

אל נחש  טוהיה אם הבי, אילו היה כתוב שלאחר שננשך איש? השמחה כאן

אך התורה , היה ניחא שהוא לשון שמחה על שנתרפא מהנשיכה, הנחושת וחי

מה , "והיה אם נשך הנחש: "על הנשיכה של הנחש" והיה"כותבת את לשון 

עדיף היה לא לקבל נשיכה ולא לקבל את התרופה , מקום לשמחה יש בנשיכה

  ?!של נחש הנחשת

שמי  נוזו של משה רביחה הטכאשר שמעו בני ישראל את ההב: אלא הסביר

הם הלכו לקראת . שמחו כל החולים, יהחח לו שיטבנחש הנחושת מוב טשיבי

ו אל נחש הנחושת ונרפאו לא רק מן טשינשכו אותם ואז הביהנחשים בכדי 

  "! וחי"שהרי התורה מבטיחה להם , הנשיכה אלא מכל מחלותיהם

זמנם  יאשר על כן היתה גם הנשיכה לשמחה גדולה לחולים הקשים שידעו כ

  ...םייואילו בהבטה בנחש הנחושת הבטיחו לעצמם ח ,קצר

תסתר ותשתה  ישאמרה לאלקנה כהרי זה בדומה למה שאומרת הגמרא בחנה 

  .וכך תירפא מעקרותה" ונקתה ונזרעה זרע: "סוטה והתורה מעידה ימ

•   

 בעת ע"זי מצאנז "דברי חיים"בעל ה דושהרבי הקאצל מעשה מעין זה אירע 

בעת הטיש  ק תפוחים לקהלוזרל בכל שנה היה מנהגו :הטיש של שמחת תורה

  ...היה מתעשר, תפוס תפוחשהצליח ל יכל מוהיה ידוע ש. של שמחת תורה

החלו החסידים דוחקים ביותר בכדי לקבל תפוח ולזכות , כאשר נתפרסם הדבר

בנו הגדול רבי נכנם לרבי . סכנת נפשות יהגיע הדבר ממש ליד. בעשירות

חלוקת להפסיק את  אביווביקש מ ,בערב החג הבא ע"זי יחזקאל משינובא

  . סכנת נפשות יהתפוחים שכן הדבר מביא ליד

הכיצד אוכל להפסיק זאת והלא חש אני שבידי : ואמר "דברי חיים"הנענה 

צריך להכריז  ,אם כך: אמר לו רבי יחזקאל. להביא שפע ליהודים ביום נשגב זה

מובטח לו שיקבל עשר שנות , שמי שידחוף וידחוק אחרים בכדי להשיג תפוח

יזכה בו ויתברך , הרבי יזרוק כהרגלו ומי שיגיע אליו תפוח מבלי לדחוף !עניות

יקבל הבטחה מהרבי שיקבל עשר , שינסה בכח להשיג תפוח יבעשירות אולם מ

  .שנות עניות

והלא כל עבודתי להביא ? עשר שנות עניות: נתכרכמו פניו של הרבי ואמר

  ?שפע ועשירות לציבור ואתה אומר עשר שנות עניות

  ?ופיקוח נפש של הציבור מה יהא עליו: אמר ר׳ יחזקאל

נעמד ואמנם לפני הטיש . כך נעשה, אם אין ברירה אחרת, טיר הרביהפ, נו

שיהין לדחוק ולסכן אחרים בכדי להשיג  ימ יהגבאי במצוות הרבי והכריז כ

  .נגזר עליו עשר שנות עניות, תפוח מהרבי

נעצרו ביראה גדולה ולא , החסידים שעמדו הכן לנסות ולהשיג תפוח בכל מחיר

. חל שיגיע אליו תפוח גם מבלי לדחוקייכשכל אחד מההינו לזוז ממקומותיהם 

. שררו במקום יוהנה החל הרבי לזרוק תפוחים כהרגלו ואמנם שקט וסדר מופת

  . זקן ישיש אחד והחל דוחק ודוחף ומנסה להשיג תפוח קם, ולפתע

הכיצד מרהיב עוז לאחר פקודת . הכל נשאו עיניהם בפליאה והסתכלו בזקן

  ? ר שנות עניותהאדמו״ר והגזירה על עש

האם לא שמעת את ההכרזה המפורשת של : הגבאי התרומם ופנה לגעור בזקן

  ?האינך ירא מגזר הדין של עשר שנות עניות? הרבי

הרבי מקודם את עשר  ייתן ל. לגזר דין זה אנכי משתוקק ,זעק הזקן, אוי

 בגילי הרי זוהי ברכה? ויהיו אלו שנות עניות אולם עשר שנים לחיות, השנים

  !...גדולה

  ...שחקו כל החסידים והרבי בינותם ונהנו מדברי הזקן ומאמונתו התמימה
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