
 כיצד מוכח בפסוק שאפשר לקחת פרה אדומה מגוי 

זאת חקת התורה כו' ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר 
בפסיקתא )רבתי  אין בה מום ולא עלה עליה עול )יט ב(

פרשה י"ד( איתא, ילמדנו רבינו פרה אדומה כשהיתה נעשית, אם 
 היה מותר לישראל ליקח מן הגוי, כך שנו רבותינו אין לוקחין

פרה אדומה מן הגוי כדברי ר' אליעזר, וחכמים אומרם לוקחין, 
מאי טעמא דר' אליעזר מפני שהגויים חשודים על העבירות 
ולהחטיא את ישראל, ובהמשך המדרש מסופר על נכרי שרצה 
למכור פרה אדומה והעלה עליה עול, וכשבאו חכמים גילו 

ארה שהעלה עליה עול על ידי ב' סימנים: א. ששערות שבצוו
כפופות ולא זקופות, ב. אין עיניה שוות, ואחר שמביא המדרש 
את המעשה הוא מסיים: הא למדת שלוקחים פרה מן הגוי 
כשיטת חכמים, ומנין זאת, מדכתיב דבר אל בנ"י ויקחו אליך וגו', 

 ע"כ דברי הפסיקתא.
ויש להבין מה הוקשה לחז"ל דוקא בפסוק זה שעליו הביאו את 

מן הגוי או לא. עוד קשה כיצד מפסוק זה  המחלוקת אם לוקחין
 שמסיים בו המדרש מוכח שלוקחים אף מגוי.

ופירוש הענין נראה ע"י שתחילה ניישב את הקושיא כיצד מוכח 
מקרא זה "דדבר אל בנ"י ויקחו וגו'" שלוקחים מגוי, דהנה המחנה 
אפרים )הלכות קנין ומשיכה סי' ב'( כתב דלקניית חפץ בשביל 

א בעינן דוקא קנין כסף דהוא קנין דאוריתא, אבל מצוה דאורית
קנין משיכה לא מהני מפני שהוא קנין דרבנן ולא מהני 
לדאוריתא, והוסיף על דבריו החיד"א )ראש דוד ריש פרשת בא( 
דאף קנין כסף לבדו לא מהני דכבר תיקנו חז"ל משיכה, ומה"ט 
בקניית חפץ למצוה דאורייתא צריך לעשות ב' קנינים, כסף 
ומשיכה, ועפי"ז מפרש החיד"א מה שנאמר בפרשת בא "משכו 
וקחו לכם הצאן" )יב כא(, שהיו צריכים ב' קנינים: "משכו" היינו 
משיכה, "וקחו" היינו כסף כדאיתא בריש קידושין אין קיחה אלא 
בכסף, ע"כ דברי החיד"א וחשש להם בעל המטה אפרים )סי' 

 תרכ"ה סעיף יז( לגבי קניית ד' מינים.
הנה כל זה אפשר לאומרו כשקונה ישראל מישראל, אך ו

כשישראל קונה מגוי קנין כסף לבדו מהני ואי"צ לב' הקנינים, 
שהרי בגוי לא תיקנו משיכה, ולפיכך כשקונה חפץ מגוי למצוה 
דאוריתא מספיק רק קנין כסף ואי"צ אף משיכה, שבגוי לא 

 .שייכת סברת החיד"א מפני שלא תיקנו בגוי קנין משיכה
ומעתה נראה לפרש שפיר כיצד מקרא מוכח שקונים פרה אדומה 
מגוי, שהרי כאן מדובר לגבי קניית פרה אדומה שזה מצוה 
דאורייתא, ולפיכך מעיקר הדין בעי קנין כסף וקנין משיכה כדברי 
החיד"א, וא"כ שורת הדין היא שתכתוב התורה ויקחו וימשכו 

וקחו, ומדוע כתבה  אליך פרה אדומה כנאמר גבי קרבן פסח משכו
התורה רק ויקחו שקיחה היא רק קנין כסף, מכך יש להוכיח 
שבאה התורה ללמדינו שאפשר לקחת בהמה אף מגוי שבגוי 
מהני רק קנין כסף ואי"צ משיכה, לכך נאמר רק "ויקחו" ושפיר 

 מדוקדק הדין מן המקרא.
והשתא נבוא ליישב אף את הקושיא הראשונה, שהנה יש 

באמת אפשר לקחת מגוי ולא חוששים לסברתו להקשות מדוע 
של ר' אליעזר שהגויים חשודים על העבירות, וא"כ נחשוש 
שיעשה בה הגוי מלאכה בלא שידע הישראל ויפסלנה, ברם זאת 
יש ליישב שהרי אין דבר שלא נרמז בתורה, ואף כל חכמות 

הטבע רמוזות בה כמו שמצינו בהרבה מקומות, ולפיכך יש בתורה 
סימנים כיצד לבדוק שלא עלה על הפרה עול, כדוגמאת רמזים ו

הסימנים הנזכרים במדרש שהשערות כפופות והעיניים לא שוות, 
הרי שנתנה התורה סימנים כיצד לבדוק שלא עשה בה הגוי 
מלאכה, ולכן אפשר לקנות ממנו אפילו שחשוד על העבירות, 
וכמו שהיה המעשה הנזכר שגילו חכמי ישראל שעשה בה 

 .מלאכה
ויש לרמוז זאת בקרא, שקודם פרשת פרה אדומה הקדים "זאת 
חוקת התורה", ורצתה התורה לומר בזה שכל דבר נחקק בתורה 

 ואף החכמות המושכלות והטבעיות.
ולפי"ז אתי שפיר שמכיון שהכל רמוז בתורה ואף הסימנים כיצד 
לידע שלא נעשית מלאכה בפרה, א"כ שפיר שאפשר לקנותה אף 

ן שכך שפיר מה שהקשינו שבדוקא דברי המדרש מגוי, ומכיו
נסובים עה"פ זאת "חוקת התורה כו' ויקחו אליך וגו'", שרק אחר 
שמקדימה התורה שהכל נחקק בתורה יכלה התורה לומר רק 
ויקחו ולא וימשכו, וללמד שמותר לקחת פרה אדומה מגוי 

 ולבדוק ע"י הסימנים שלא עלה עליה עול.
 בני יששכר

 אדר מאמר י')מאמרי חודש 
 חוקת התורה דרוש א' סק"ב(

מדוע אהרן לא עשה את הפרה אדומה אלא אלעזר 
 בנו

ופרש"י לפי שהשטן ואומות  זאת חקת התורה וגו' )יט ב(
העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, 
לפיכך כתב בה חוקה גזירה היא מלפני וכו'. ולכאו' לשון רש"י 

כבר אמר ששואלים מה מצוה זאת, ומדוע כפל כפולה שהרי 
 ששואלים אף מה טעם יש בה.

ונראה לפרש ובהקדם דקיי"ל שאין קטיגור נעשה סניגור, ולכן לא 
נכנס הכהן גדול לקודש הקדשים לכפר על ישראל בבגדי זהב, 
שהזהב היה קטיגור במעשה העגל ואינו יכול להיות כעת סניגור, 

ם להיפך, כגון "ויתפרו עלי תאנה" והקשה היפ"ת שמצינו לפעמי
שבדבר שקילקלו בו תיקנו, וכן בעוד מקומות, הרי סברא הפוכה, 
ותירץ שתלוי אם בא הדבר לכפר על אותו החטא שאז יכול 
להיות מאותו הדבר, וכמו הדרשה שהביא רש"י תבוא האם 
ותנקה צואת בנה שהפרה מכפרת על העגל, ובזה יכול לקחת את 

, אך כשבא לכפר חטא אחר בזה אמרינן אין אותו הדבר עצמו
קטיגור נעשה סניגור, ולכן אין הכהן גדול לובש בגדי זהב בקודש 
הקודשים מפני שהזהב היה קטיגור בחטא העגל ואינו יכול להיות 

 סניגור בחטא אחר.
והנה כאן אהרן לא עשה את הפרה אדומה אלא אלעזר בנו, 

והנה דברי רש"י הללו ופרש"י הטעם לפי שאהרן עשה את העגל, 
סותרים לחילוקו של היפ"ת, שלהיפ"ת אדרבא מאחר ובאה 
הפרה לכפר על העגל הרי הקטיגור נעשה סניגור, ומדוע לא 

 אהרן שעשה את העגל יעשה אף את הפרה אדומה לכפר.
ועפי"ז נראה לפרש היטב את דברי רש"י דה"פ, שתחילה שואל 

שמצוה זו היא לכפר על "מה מצוה זו" של פרה אדומה, וכי תימא 
העגל כדברי המדרש, א"כ הרי שיש לומר בזה את הסברא 
שמוטב שיתקן את החטא במה שנתקלקל, וא"כ "מה טעם יש 
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בה" שלא אהרן עשה אותה אלא אלעזר, ועל כך משיב רש"י 
"לפיכך נאמר בה חוקה דגזירת מלך היא", כלומר שאע"פ 

תקלקל כאן לא שבדר"כ אמרינן מוטב שיתקן את החטא במה שנ
 אמרינן הכי בעשייתה.

 בנין אריאל

 מה הברכה אשר ברכו ישראל על המן

יש לתמוה כיצד יכלו לומר  ונפשנו קצה בלחם הקלקל )כא ה(
 "לחם הקלקל" על דבר שקבלו במיוחד מהשמים.

ונראה לפרש בדרך רמז שכוונתם היתה לשם שמים, שהנה קי"ל 
, אך מ"מ לא יאכל אדם דבר עד שלא שברכת שהכל פוטרת הכל

ידע בודאות מה לברך עליו, והנה המן היו מסופקים איזה ברכה 
לברך עליו, שהרי כל אחד טעם בו טעם אחר, האחד בשר והאחר 
לחם, ולא שייך לומר שכל אחד יברך עליו ברכה אחרת שהרי 

 המן של שניהם היה אחד.
קל", שהנה ולפי"ז י"ל שלזה נתכוונו באומרם "הלחם הקל

"קלקל" הוא בגימטריא ר"ס, וגם "בלא ברכה" בגימטריא ר"ס, וזו 
היתה כוונתם שהלחם קלקל, שלכתחילה א"א לברך עליו והיו 

 אוכלים אותו בלא ברכה.
וזהו אף הפירוש במה שאמרו "זכרנו את הדגה וגו'", שעל הדגה 
יודעים היו מה לברך, אבל המן נאמר עליו "כי לא ידעו מה הוא" 
כלומר איזה ברכה לברך עליו, ולפיכך אכלוהו בלא ברכה ולזה 

 נתכוונו באמרם הלחם הקלקל.
 בינת יששכר )דרך

 עמ' שפה ד"ה והמתקתי( –מקיף 

כיצד פרה אדומה שמטהרת טמאים מכפרת על חטא 
 העגל

ויקחו אליך פרה אדומה וכו' הנוגע במת כו' הוא יתחטא בו 
איתא  יב(-יא-ו' )יט בביום השלישי וביום השביעי יטהר וג

במדרש והו"ד ברש"י שהפרה מכפרת על העגל שתבוא האם 
ותקנח צואת בנה. ויש להקשות כיצד ע"י הפרה מתכפר חטא 

 העגל, והא הפרה ענינה לטהר מטומאת מת.
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' ע"ז )ה.( לא קיבלו ישראל את 

שנאמר אני  התורה אלא כדי שלא יהא מלאך המוות שולט בהן,
אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, חיבלתם מעשיכם 
)שעשיתם את העגל(, אכן כאדם תמותון עיי"ש. כלומר שבלא 
חטא העגל לא היתה מיתה בעולם, שע"י קבלת התורה לא היה 
מלאך המוות שולט בהם, ורק משום שחטאו בעגל שיבר משה 

 את הלוחות והמשיכה המיתה לשלוט בהם.
"י העגל נשארה טומאת מת בעולם, ומשום הכי הוצרכו נמצא שע

לפרה אדומה שתכפר על הטומאת מת, ולפי"ז שפיר המשל, 
שתבוא האם כלומר הפרה אדומה, ותנקה את צואת בנה כלומר 

 תכפר ותטהר את הטומאת מת שגרם העגל בעולם. 
אמר המחבר, אח"כ מצאתי עיקר של דבר זה בספר כלי יקר על 

 זה שהוא פירוש יקר. התורה וכתב על
 קהלת יצחק

כיצד מיד כשמתה מרים לא היה לעדה מים לשתות 
 ולא נשאר להם מעט בכלים

בשו"ע )יו"ד סי' של"ט  ותמת שם מרים ותקבר שם )כ א(
 סעי' ה'( כתב שיש מנהג לשפוך כל מים שאובים שבשכונת המת.
ונראה לרמז זאת מן המקרא, שהנה כאשר מרים מתה הסתלקה 

ומיד התלוננו בנ"י שאין להם מים לשתות, ויש לתמוה הבאר, 
מדוע מיד התלוננו, וכי לא היה להם קצת מים שמורים בביתם. 
וי"ל שאה"נ היה להם אלא ששפכום משום שיש לשפוך את כל 

 המים הנמצאים בשכונת המת.

שם מרים ותקבר שם",  ולפי"ז מדוקדק היטב הפסוק "ותמת
ותיכף ומיד סמיך ליה "ולא היה מים לעדה", שמיד כשמתה 

 שפכו את המים ולא היה להם לשתות.
אך יש להקשות שהנה הטעם שיש לשפוך את המים שבשכונת 
המת הוא מפני שמלאך המוות מדיח סכינו במים הללו, והנה אצל 

תת י שמתה מי"מרים איתא בגמ' מו"ק )כח.( והביא זאת רש
נשיקה, ומיתת נשיקה אינה ע"י מלאך אלא ע"י הקב"ה, וא"כ 
בזה לא שייך הטעם שהמלאך מדיח סכינו במים, וא"כ ומדוע 

 שפכו את המים שהיו ברשותם.
ונראה ליישב ע"פ המבואר בגמ' )שם( שלא נכתב בפירוש בתורה 
שמתה מרים מיתת נשיקה מפני שאינו דרך כבוד של מעלה, 

לו משה ואהרן לבני ישראל שמתה מיתת ולפי"ז י"ל שלא גי
נשיקה, והם חשבו שמתה כדרך כל הארץ ע"י מלאך המות ולכן 

 שפכו את המים. 
)א.ה. חשבתי לומר עוד שהרי הצורה שלומדים שמתה מרים 
מיתת נשיקה היא ע"י גזירה שוה שם שם ממיתת משה, והנה 
 כשמתה מרים עדיין לא מת משה ועדיין לא נאמר בקבורתו שם,

 נמצא שעדיין אין את מהקור לכך שמתה מיתת נשיקה ודו"ק.(
ושמעתי לפרש עפי"ז דבר נפלא, מה שאמר דוד "על זאת  –)א.ה. 

יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא 
 יגיעו", ואיתא בגמ' ברכות )ח.( לעת מצוא זו מיתה.

ר"ל על דבר וכך פירוש הפסוק: "על זאת יתפלל כל חסיד אליך" 
זה יתפלל אליך כל חסיד, ש"לעת מצוא" כלומר בשעת מיתתו 
ימות ע"י מיתת נשיקה ולא ע"י מלאך המוות, וממילא "לשטף 
מים רבים אליו לא יגיעו", ר"ל לא יצטרכו בשכונתו לשפוך את 
כל המים מפני שאין אצלו את הטעם שמלאך המוות מדיח סכינו 

 בהם, שהרי מת במיתת נשיקה.(
 ם יפותפני

 רמז בפסוק בזכות מי עמדה הבאר לישראל

עלי באר ענו לה באר חפרוה שרים כרוה נדבי עם במחוקק 
איתא בגמ' סוף מו"ק שהבאר היתה בזכות  יח(-משענתם )כא יז

מרים, וכשמתה מרים נסתלקה הבאר, וחזרה בזכות משה ואהרן, 
 וכשמת אהרן נסתלקה הבאר וחזרה בזכות משה לבדו.

ונראה לרמז זאת במקראות, שתחילה נאמר "אז ישיר ישראל את 
השירה הזאת עלי באר ענו לה", וכתוב ענו לה בלשון נקבה דייקא 
שמכוון למרים שבזכותה היתה הבאר, אך אחר שנסתלקה מרים 
חזרה הבאר בזכות משה ואהרן, ולכן ממשיך "באר חפרוה שרים" 

רש"י, ואחר שמת כלומר משה ואהרן שהם השרים וכמו שפירש 
אהרן עמדה הבאר רק בזכות משה לבדו וזה שממשיך "כרוה 
נדיבי עם במחוקק ומשענתם", ומחוקק היינו משה, כלומר 

 שבזכות משה שהיה משענתם של ישראל המשיכה הבאר.
 פני דוד להחיד"א

 מדוע אמר משה לסיחון שילכו רק בדרך המלך

יחון שיעברו כלומר שאמר משה אל ס בדרך המלך נלך )כא כב(
 בארצו רק בדרך המלך, ותמוה מה רצה לומר לו בזה.

ונראה לפרש שהנה דרך המלך היא דרך שאינה עוברת בהרים 
בהרים ובעמקים שיש שם מכשולות, אלא בדרך ישרה שכך לא 
יכשל בדרך, וכאשר צריך המלך לעבור בהרים הוא עוקרם 

 כמאמרם "מלכא אמור עקור טורי".
יבקשו סתם ללכת בארצו יפחד מכך  ומעתה אמר משה שאם

סיחון, שהרי עמוד הענן היה משווה ומיישר להם את הדרך, 
ומעתה אם יסכים שילכו בארצו יחברו כל ההרים והעמקים ע"י 

 עמוד הענן.
לכן אמר לו משה שילכו רק בדרך המלך שדרך המלך היא מישור 

 כמבואר, ותו לא יחריב עמוד הענן מאומה.
 תפארת יהונתן


