
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" "אלר| גליון  וקתח שתפר

 

 ...עליו זכות סיפור מרן הבעש"ט לימד

  .(כח ,כא) מחשבון יצאה אש כי
בדרך צחות, לפעמים מצית האדם בעצמו אש הכתוב ה'עולם' מפרשים 
בסיפור מחשבון".  -דמי הביטוח, וזהו "אש יצאה על זה ברכושו, משום שיקבל 

 שלפנינו התרחש עובדא כזאת:   
נאווא עשיר ושמו ר' קלמן פריד. ר' קלמן היה בעל לב בוינה התגורר חסיד שי

חם ויד פתוחה, ביתו פתוח לאורחים וידו מושטת לעזרת עניים ונצרכים. גם 
הרה"ק משינווא זצ"ל נעזר בו בענייני צדקה וחסד רבים, וכל פניה שלו נענתה 
בעין יפה ויד רחבה. נתקיים בו בר' קלמן הפסוק בצל החכמה בצל הכסף, הוא 

ך במשפחות רבות של תלמידי חכמים ואף לבניו וחתניו הורה לשבת על תמ
התורה ולהתעלות בה, והוא פירנס אותם בכבוד. עשרו ויושרו היו ידועים 
ומפורסמים ואנשים רבים הפקידו אצלו את כספם, אלמנות את דמי חסכונותיהן 

 נות.ויתומים את דמי נדונייתם הכל ידעו שכספם מופקד בידים בטוחות ונאמ
אבל כבר אמרו חז"ל )שבת קנא :( ש'גלגל הוא שחוזר בעולם' ולא לעולם 
חוסן, עסקיו לא עלו יפה, החיטה שבשדותיו היתה מאיכות ירודה, השקעותיו לא 
הניבו פירות והמצב הלך והתדרדר מיום ליום. ר' קלמן הבין שאם לא תבוא 

על פשיטת רגל, מה  ישועה ומיד, לא תהיה לו ברירה והוא יאלץ להבריז חלילה
 שנותר לו ילקח במחיר אפסי על ידי בעלי חובותיו והוא יוותר ללא פרוטה...

אמר לו עורך הדין שישנה עצה פשוטה  ,הלך ר' קלמן להיוועץ בעורך דינו
שכבר הצילה אנשים רבים לפניו, שהיו אף במצב גרוע יותר. הואיל ועסקיו 

והואיל  -עשר מליון כתרים מבוטחים בביטוח נגד שריפה ובסכום עתק של 
והתבואה לא עלתה יפה הרי שכדאי להציתה ולהגיש תביעת נזיקין לחברת 
הביטוח. הנזק האמיתי יהיה מועט שהרי תשרף תבואה גרועה והפיצוי הכספי 

 יספיק כדי לשוב ולהעמיד את כל העסק על רגליו. 
יום רדף בתחילה מיאן ר' קלמן לשמוע על דרך זו של הונאה ורמאות, אבל 

ור' קלמן  ,עוד עסק נכשל ועוד הפסד הצטבר ,יום והמצב נהיה יותר ויותר גרוע
נוכח לדעת שלא יהיה עוד באפשרותו לתמוך בבניו ובחתניו הלומדים תורה, ולא 

קדונות כספם של יוהגרוע מכל כספי הפ ,יוכל עוד לתרום ולפזר לצדקה
ן, כך דרכו של היצר האלמנות היתומים ששמו בו את מבטחם אף הוא ירד לטמיו

 הרע שהוא מפתה את האדם בחשבונות לשם שמים. 
הלך ר' קלמן בחשאי ושילח אש בשדותיו הוא חשב שחברת הביטוח תמהר 
ותחלץ אותו מהצרה אבל לא כך היה, החברה חשדה שהיה כאן מעשה הצתה, 
ופתחה בחקירה חוקריה מצאו עדויות הקושרות את ר' קלמן למעשה. החברה 

את הסתבכויותיו הכספיות של ר' קלמן, וחוקריה הכינו תיק ראיות  גם גילתה
והוכחות נגדו, ובו פורט הכל מדוע החליט להצית, וראיות על מעשה ההצתה 
עצמו. וכך לא זו בלבד שהיא לא שילמה את הסכום העצום שבתביעה אלא עוד 

רה סיון הונאה שהעונש עבויהגישה תביעה משפטית כנגד ר' קלמן, תביעה על נ
ים: עתה, לא זו בלבד שהעסקים כושלים הוא מאסר ממושך. ר' קלמן לקה בכפל

וכספו אבד, אלא שגם שדותיו נשרפו כליל, מצבו הכספי יתגלה לעין כל והוא 
 עצמו ימק בכלא... 

תאריך המשפט נקבע לחודש הקרוב. קם ר' קלמן ונסע לשינאווא, שפך את 
אך בידעו שרבינו הוא איש האמת ונפשו  נפשו לפני רבינו משינווא וביקש ישועה,

סולדת מכל מירמה והונאה, פחד לספר לו את האמת על השריפה פן יביא על 
ראשו קללה ולא ברכה, הוא רק סיפר שפרצה שריפה בשדותיו המבוטחים 
בסכום עתק, ומישהו העליל עליו שידו היתה בשריפה זו. הוגש כנגדו משפט, 

 והוא צפוי לכמה שנות מאסר. 
השיב רבינו וענה: "ודאי! אם מציתים בכוונה תחילה את השדות כדי לזכות 

זוהי גזילה ונסיון הונאה.  -מגיע עונש חמור. שהרי ראשית כל  -בדמי ביטוח 
מלבד זאת מצערים את הנשמות שהתגלגלו בחיטים ומחכות לתיקונן כאשר 

ידי השריפה יקצרו את התבואה ויכינו מיני מאפה, ויהודים יברכו עליהם. על 
 חוזרות הנשמות לייסוריהן ונופלות לקליפות ל"ע.

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

הרי אין לך כל חלק  -הרגיעו רבינו  -אבל כפי שאתה מתאר את המצב 
בשריפה ולא מגיע לך כל עונש, אם כן, אל תירא ואל תפחד, כי השקר אין לו 

 רגלים. ואתה יכול להיות סמוך ובטוח שהאמת תצא לאור...
הלא פחד ר' קלמן יותר מכל, שהאמת תצא לאור!  אבל מאפשרות זו עצמה

אם חלפה בו מחשבה להודות לפני רבינו על האמת הרי לאחר  -הוא עמד נדהם 
ששמע באיזו חומרה מתייחס לכך, וכיצד רבינו רואה בזה פשע כנגד החיים וכנגד 

 המתים כאחד, ידע שרבינו לא יסלח לו, קל וחומר שלא יברכנו... 
 פני רבינו ונסע לביתו מדוכא ושבור ברוחו.יצא ר' קלמן מאת 

זצ"ל שנמנה אף הוא על חסידי  הרב מביקובסקבוינה התגורר הגה"צ 
שינאווא, ור' קלמן תמך בו רבות במשך השנים. החליט ר' קלמן להכנס אל הרב 
מביקובסק ולהשיח בפניו את צרת נפשו לספר על מצבו, וכיצד רבינו הוסיף יגון 

ר ר' קלמן את האמת כולה הרב הכירו וידע שהוא אדם ישר על יגונו. לרב סיפ
ונאמן אלא שהצרות ופחד האסון הממשמש ובא, והצער על כספי האלמנות 

 והיתומים המופקדים אצלו, הם שהביאוהו לצעד האומלל והמוטעה. 
נסע הרב מביקובסק לשינאווא, לעורר רחמים ולפעול ישועה עבור ר' קלמן, 

נכנס הרב מביקובסק אל רבינו וגולל בפניו את מעלותיו למרות העוולה שעולל 
וזכויותיו של ר' קלמן לבו הרחום וידו הנדיבה והחזקת התורה שלו, הוא הזכיר גם 
את כספי הפקדונות המצויים עתה בסכנה, וסיים באמרו שתקוותו היחידה של ר' 

 קלמן היתה ברכתו של הרבי, והנה במקומה שמע את פרשת התוכחה...
רבינו לא השמעתיו כל תוכחה אלא הודעתיו שמי שמצית שריפות חייב ענה 

להענש, אבל מכיוון שהוא אמר לי שזוהי עלילה בלבד, אין לו מה לפחד... שאל 
הרב מביקובסק: ואם מרוב צערו הוא עשה דבר שלא כשורה האם הכל כבר 

 אבוד?
ם כזה ענה רבינו: אם הוא עצמו הצית את האש, כי אז מצבו גרוע מאד אד

 איני יכול להושיע... 
 נהג אחרת". הבעל שם טוב הקדוש טען הרב מביקובסק: "

והוא פתח וסיפר סיפור: יהודי אחד עבד בביתו של פריץ ונקלע לקשיים 
כספיים, מה עשה הלך ומכר חבית של יי"ש ישן נושן שעמדה במרתפו של הפריץ 

חשוב עד מאד בעיני מזה שנים רבות יי"ש שהצטלל והשביח משנה לשנה, והיה 
הפריץ. פעם ירד הפריץ למרתף והרגיש בחסרונה של החבית. החשד נפל על 
היהודי והפריץ פנה אליו והזהירו אם לא יחזיר את החבית תוך שבוע הוא יהרוג 
אותו ואת אשתו, מיהר היהודי אל הבעל שם טוב בבכי וקבל על אדונו מישהו גנב 

ותי ואת אשתי אם לא אחזיר אותה, צעק ממנו את החבית והוא מאיים להרוג א
עליו הבעש"ט הלא אתה עצמך גנבת את החבית, ענה היהודי ואם עשיתי זאת 
האם מחוייב אני מיתה עם רעייתי, התעמק הבעש"ט במחשבותיו הקדושות 
וענה, אם תבטיח לי שלא תשוב לעשות כן לעולם, אתפלל עבורך. אבל עליך 

ל כך, האיש הבטיח והבעש"ט פעל שהפריץ לזכור אף פעם בחייך לא תחזור ע
 שכח מכל הענין.

סיים הרב מבוקובסק ואמר: הרי לנו שהבעל שם טוב הקדוש מחל ליהודי על 
כשלונו, היתכן איפוא שהרבי לא ימחול ליהודי כה יקר וחשוב כר' קלמן שפחדו 

 וחששותיו העבירוהו על דעתו והוא הצית את שדותיו? 
ו כשהוא נרעש, התעמק במחשבותיו ולבסוף רבינו נשאר לשבת על כסא

ענה: יהי כן, אלך בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש. אם ר' קלמן יקבל על עצמו 
אפילו במצב של לחץ נורא, או אז יעזרהו הקב"ה  -שלא יעשה כן עוד לעולם 

 בפעם הזו... 
שב הרב מביקובסק לביתו ומסר לר' קלמן את תוכן השיחה, ר' קלמן קיבל 

 ו שלא יעשה כן עוד לעולם בשום פנים ואופן ובכל מצב שהוא.על עצמ
בכעבור שבוע ימים נערך המשפט, להפתעת כל, פסל השופט את הוכחות 
התביעה דחה את טענותיה, והורה לשלם לר' קלמן את מלא סכום הפיצויים. 
השקיע ר' קלמן את הכסף בעסקיו שהתחילו לשגשג ולהצליח כבתחילה, שב 

ת תורה כל ימי קנה והמשיך לעסוק בפעולות צדקה וחסד והחזלעושרו כבראשו
 חייו.

 )ח"א עמ' שצג( רבינו הק' משינווא
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 'קל וחומר'סלח לנו על 

(. יב, כ) לעיני בני ישראל וגו' להקדישני בי האמנתם לא יען
 לעיני מקדש הייתי והוציא הסלע אל דברתם שאלו י"וברש

 צריך ואינו שומע ואינו מדבר שאינו זה סלע מה ואומרים העדה
 .אנו וחמר קל, מקום של דבורו מקים לפרנסה

 מבריאת וחומר קל יש הכי בלאו הלא לדקדק יש והנה
 שיראו ה"הקב ץחפ אך ,מאמרות בעשרה שנברא העולם

  ".בני ישראל לעיני להקדישני" זהוו בעיניהם

 יש הלא הבריאה בהתחלת תיכף קודש שבת במוצאי וזהו
 .זה וחומר קל לומדים אנו ואין ,זה וחומר מקל ה"להקב לזכרו

 יביע ליום יום הרי כי", וחומר קל על נא סלח" מבקשין אנו לכך
 ואין ,אומר יביע אשר במאמר םיו יום בכל העולם ונברא, אומר

 בדרך ל"י כן - .וחומר קל על נא סלח כן על ,וחומר קל למדין אנו
 .והבן ,צחות

 (דזיץומ)להרה"ק מוהרש"א מ ברכה ישא

 

 

 בעת צרה מותר להתייחס אף עם רשעים

 אחיך אמר כה אדום לךמ אל מקדש מלאכים משה וישלח
  .(יד, כ) וגו' ישראל

 מקאזמיר [רבי יחזקאל]הרה"ק  ז"אא אצל שהיה מעשה
 .הרשעה רוסיה מלכות מן קשה גזירה היתה אחת פעם, זצ"ל

. לעשות מה כדת עצה לטכס בווארשא הדור גדולי ונתקבצו
, למלכות קרוב מפורסם גדול גבירגר  בווארשא היות, והחליטו
, מפולין הראשונה תבהרכ עשה אשר הוא] שמו עפשטיין

 אצל שתדלשי לפניו לבוא[, וויען - ווארשא מסילתהנקראת 
 . הגזירה ביטול על בווארשא הנסיך

, ל"הנ עפשטיין אצל וידיד קרוב שהוא מי להם היה לא אבל
 ק"הרה כי לו ידוע היות, לפניהם הרה"ק מקאזמיר ז"אא והציע

בנו של -יוד גיטער דער ראהנק] מניישטאדט עפשטיין יוסלי' ר
 ויכתבו מכתב, ל"הנ לעפשטיין קרוב הוא[ הרה"ק ה'מאור ושמש'
 על לבקש עמו ויתראה, לווארשא שיבואלהרה"ק מניישטאדט 

 .לווארשא בא יוסלי' ר צ"והרה הוה וכן. עמו

 ביניהם והיו, והצדיקים הדור גדולישוב  התכנסו כשהגיע
 ובעל, ווארקער יצחק 'ר ק"והרה הרה"ק מקאזמיר זצ"ל ז"אא

 יוסלי' ר ק"הרה עםזקני  ודבר. גדולים ועוד, ם"הרי החידושי
מקרובו  לבקש מה לפניו ציעוה, הםלפני צבור שליח להיות

 קם, להחליט צריכים והי כבר כאשר הדברים ובתוך. הגביר הנ"ל
 נכון בכלל אם לי יש גדולה שאלה ,להם אמרו יוסלי ביר ק"הרה

 ומכלל והדת היהדות מן רחוק הוא אשר זהכ קרוב עם חסישאתי
 נכון אין באמת לדעתו כי ם"הרי החידושי בעל ענהנו .ישראל

 ל"זצוק ז"אא את ושאלו. אליהם ולהתקרב לרשעים להחניף
 וכבר, הוא נכון כזאת לעת אשר פשוט הדבר, ואמר מקאזמיר

 "אדום מלך אל מקדש מלאכים משה וישלח", בתורה כן מצינו
', וגו "ישראל אחיך אמר כה" ואמר, עשו עם צרה בעת חסילהתי

 קרובו לפני צביהתי יוסלי' ר ק"והרה ,לדבריו כולם והסכימו
  .הגזירה לבטל והצליח

 ברכה ישא

 טעות קטנה של אנשים...

 מאי.( נה םנדרי) רבותינו דרשו(. יח, כא) מתנה וממדבר
 שהוא כמדבר עצמו אדם שעושה כיון — מתנה׳ ׳ממדבר דכתיב
 .במתנה״ לו ניתנת תורה, לכל מופקר

 זו לגמרא מגיע מפשיסחא שמחה בונם רבי ק"ההר כשהיה
 :אומר היה

 עצמם להפקיר במקום, קטנה טעות הטועים אדם מבני יש
 תוהים הללו ועדיין אחרים את מפקירים הם הרי, כמדבר

 .במתנה להם נתונה תהא שהתודה יזכו לא מה מפני, ותמהים

 

 בענין צדיקים אין מטמאים במיתתם

 א

 ה"בתוד ש"ועי: קג כתובות" )במיתתם מטמאים אינם צדיקים" ל"ז חכמינו אמרו
 - חייב ורבינו, חוקת' פר ריש ת"עה - ן"רמב ראה) הראשונים ביארו.(. סא יבמות, אותו
 לא בנשיקה והנפטרים, נחש של בעטיו הוא המת טומאת דטעם( ועוד אמור' פר ריש

 . ד"עכ" מטמאים אינם צדיקים" שאמרו והוא, הדין מן יטמאו

: כתב וכה, נפלא במשלבפרשתנו  'הק החיים האור רבינו מסביר - מת טומאת ענין
 ופינה, זבל המלא ואחת דבש מלאה אחת, הבית בעל אצל שהיו כלים לשני משל

 הזבובים כל לה מתקבצים דבש מלאה שהיתה אותה, לחדר מחוץ והוציאם אותם
 לשל ישוה לא מהרמשים קצת לה שיכנסו הגם זבל מלאה שהיתה ואותה, והרמשים

 .דבש

 בצאת, וערבה המתוקה קדושה מלא שהוא כיון שמת מישראל אדם כן וכמו
 תמיד התאבים הטומאה כוחות הםש קץ לאין הקליפות יתקבצו הגוף ונתרוקן הנפש

 מקובצים בתים אלף ואפילו באוהל יטמא ולזה, הערב מן ליהנות בקדושה להדבק
 .המקורה החלל כל תמלא הטומאה, לחברתה פתוחה ואחת

 התקבצות כך כל אין מהקדושה משולל להיותו, ישראל מזרע לא אשר כ"משא
 .ד"עכ התורה הוא הכל יסובב ואשר, בגוף הנדבק הממית חלק אלא הטומאה

 יש הנה: שכתב)בפרשתנו(  לוי הקדושת דברי את לציין יש לדבריו וכהשלמה
 לעשות הגוף את מנצח הזוכה והאדם, הגוף עם והחיות הנשמה בין תמידית מלחמה

 טעמי את משיג שאינו כיון הנשמה רצון לעשות רוצה הגוף אין ולמה, הנשמה רצון
 תמיד שואפת הכבוד כסא מתחת נחצבת שהיא הנשמה כ"משא, והמצוות התורה
 לבדו הגוף ונשאר למעלה עולה שהנשמה המת האדם ולכך. "ט"ומעש מצוות לעשות
 עד מזוככים הם מהצדיקים הגופים כי מטמאים אינם צדיקים קברי ולכך, הגוף מטמא

" טמאים אינם שלהם הגופים גם ולכך, והמצוות התורה בקיום רוצים כ"ג שגופיהם
 .ד"עכ

, בהם להידבק לטומאה אפשר ואי גופם את מזככים שהצדיקים מדבריהם המורם
 .מטמאים אינם ולכך

 ב

 בעל מדינוב ק"הגה כתב - מטמאים אינם צדיקים דקברי הא בענין - נפלא חידוש
 עת ולא, בחידושו פלפלו עולם גדולי והרבה, דכלה אגרא בספרו ל"זצ יששכר בניה

 .תדרשנו ומשם מקומם נראה ורק, בכאן השיטות האסף

 ואמרו, במועדו הפסח לקיים יכלו ולא טמאים שהיו האנשים אלו על קאי דבריו
' יששכר בני'ה ומחדש'" וגו נגרע למה אדם לנפש טמאים אנחנו( "ז, ט במדבר)

 ה"ע רבינו שמשה בפשוטו כדמשמע ולא' ראשון פסח' הקריבו כן הטמאים שהאנשים
 '. שני פסח' להקריב להם צוה

, הקדושים קברי על הולכים שהכהנים היום עד קדישא בארעא נוהגין :כתב וכה
 יוסף של ארונו נושאי היו'( וגו לנפש טמאים אנחנו - שאמרו) האנשים אותן ז"לפ והנה
 מישאל שהיו ד"מ לחד או עליון קדושי ואביהו לנדב עצמן את שטמאו או, ד"מ לחד

 הצדיקים אצל ונדחה בלאו הוא הכהנים טומאת הלא וחומר קל וחישבו. ואליצפן
 .פסח לקרבן נדחה להיות מהצדיקים יטמאו שלא שכן כל כ"א, להם ליטמא שמותרים

 שהם והאמת, בכלל לישראל רק תשובה להם אמר לא הכי ומשום: "ל"בזה ומסיים
 .ל"עכ" במועדו הפסח את עשו

 ח"הגה בשם דכלה האגרא דברי הביא( ו אות' א' סי ה"ר מערכת) חמד שדי בספר
 ומקשה", קדשו דברי לראות אצלי מצוי אינו דכלה אגרא הספר"ד ז"ע וכותב, מניזנוב

 ציון בספר ויעוין, מטמאים אינם דצדיקים שיטה כהאי ל"קי דלא דוכתין מכמה עליו
 כל את היטב שמיישב'( ד' סק ב"ס ב"פ ל"ז שפילמן מרדכי ר"מהג) צבי לנפש

 .הקושיות

 ת"ובשו( ת"עה יחזקאל דברי בסוף נדפס' )א מןסי יחזקאל דברי ת"בשו יעוין וכן
 ירוחם חיים רבי ק"להרה) חכמים דברי אסיפת ובספר, (ד"רל סימן ד"יו) יציב דברי
 .ש"יעו' יששכר בני'ה במערכת( מבוטשאטש ק"הגה תלמיד, סנאטין ק"אבד ל"זצ לענץ

' עמ ט חלק) חיים עץ בקובץ ערוכה כשמלה רבינו שיטת לבאר היטב כולם ועל
 .נחת ותמצא ש"יעו( יורק בניו באבוב וחסידי תלמידי י"ע ל"היו, ר"ע
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זֹאת ֺחַקת ַהּתֹוָרה "(: במדבר יט בכתיב )
חו אֵ  ֲאֶשר ִצוָה ה' ֵלאמֹר ִיקְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ ֶליָך ַדֵבר ֶאל בְּ

ִמיָמה זאת חקת ": רש"י. ופירש "ָפָרה ֲאֺדָמה ּתְּ
לפי שהשטן ואומות העולם מונין את  -התורה 

ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, 
מלפני ואין לך  , גזירה היא'חקה'לפיכך כתב בה 

 ".רשות להרהר אחריה

 

 איסור או חובה?

מפתיע, עליו ביקשתי  גישות סותרות לדיון
וכמעט ולא מצאתי שיעסקו בו מלבד אלו 

מצוי סביב כוונת חז"ל שמצות שיצוטטו להלן, 
פרה אדומה היא חוק וגזירה אשר אין אנו יודעים 

שיש איסור לחשוב א יאת טעמה: האם הכוונה ה
, שכן מצוה מהו טעם מצוה זוולהרהר  מחשבות

. או שמא, צוה בלא טעםזו היא מבחינתינו מ
חובה אדרבה ולאידך גיסא מהקצה אל הקצה, 

את כל  לנסות למצואלחשוב ועל האדם 
עליו  ,ם שייתכנו במצוה זו, ועם כל זאתהטעמי

להבין מדוע אכן אין לשאוף לדעת ובד בבד 
 והם אינם טעמי המצוה.טעמים אלו נכונים 

נקדים ונציין כי מלשון חז"ל שאמרו 'אין לנו 
להרהר אחריה' אין כל משמעות לכאן או  רשות

אין לך רשות להרהר 'לכאן, שכן חז"ל לא אמרו 
, דהיינו, שאסור , אלא להרהר 'אחריה''בה

מחמת היותה זו במצוה או לזלזל חלילה לפקפק 
, אולם לא נאמר שאסור לחשוב על חסרת טעם

. משל למה הדבר דומה, למה עצם המצוה
אמר רבי אבהו: "א(: סנהדרין קי שאמרו חז"ל )

ר אחר רבו כאילו מהרהר אחר כל המהרה
, שאין הכוונה להרהור בעצם הרב, כי אם "שכינה

ואכן ראיתי כן להדיא  לפקפוק אחריו חלילה.
 בספר 'מעגלי צדק', ומילתא דפשיטא היא.

 
 מתנאי המצוה שלא נחקור אחרי טעמיה

, הגאון רבי יוסף רבה של קראקא םבש
חידוש מופלא: יש נמסר לנו נחמיה קורניצר, 

 !איסור מוחלט להרהר בטעמי מצות פרה אדומה
מובא בתוך ספרי  אינוכפי הנראה חידוש זה, 

חידושיו ודרשותיו על התורה, וברוך שמסר 
עולמו לשומרים, הגאון בעל 'חשב סופר' אשר 

)פרשת  ספרו על התורהתוך בבשמו כתב זאת 
 :חוקת(

"שמעתי לפרש משם שאר בשרי הרב הגאון 
צער טאב"ד קראקא מו"ה יוסף נחמיה קארני

שליט"א )זצ"ל( כוונת הכתוב )קהלת ז כג( 
, וכפי המדרש ''אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני

)במדב"ר יט ג( נאמר הכתוב הלזה על פרה 
אדומה, כי מתנאי המצוה שלא נחקור אחרי 

י פרה אז לא טעמיה, ואם נדרוש טעמי המקרא גב
קיימנו המצוה, כי זה מעיקר המצוה שלא נחקור. 
וזהו שנאמר 'אמרתי אחכמה', כלומר, אם אמרתי 
שאדרוש ואחקור אחרי טעמה של מצות פרה, אזי 

', לא קיימתיה ונתרחק ממני 'והיא רחוקה ממני
 עיקר תעודת המצוה, ודפח"ח".

היינו: מתנאי ומעיקר מצות פרה אדומה הוא 

אחר טעם המצוה. אכן שלמה שלא נהרהר 
המלך ביקש ורצה לחקור אחר טעם המצוה, 
אולם הוא עצמו הודה על האמת ואמר כי בכך 
הוא לא קיים את עיקר המצוה, וזהו 'אמרתי 

שהרצון להחכים  –אחכמה והיא רחוקה ממני' 
ם התרחקות ולדעת את טעמי המצוה ה

 מעיקר המצוה.

בעל חשב סופר, מעתיק השמועה, מוסיף 
 מסמיך לזה פרפרת נאה משל עצמו:ו

"דהנה חטא העגל בא משום שלא הלכו 
בני ישראל בתמימות וביקשו להם חשבונות 
רבים, ומכוח טענתם 'כי זה האיש משה אשר 
העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו' 
בקשו מאת אהרן שיעשה להם אלהים אשר ילך 
לפניהם. וכדי לתקן חטא העגל נתן לנו הקב"ה 

ה אשר פרטיה סותרים זה את זה וקשה מצו
לעמוד על עומק כוונתה, ואחד מפרטי המצוה 
הזאת שלא לחקור ולא לדרוש אחרי טעמיה, 
וזהו תשובת המשקל לחטא העגל שבא על ידי 

 שסמכו אז על שכלם וחקירתם".

רבינו המהר"ל  כיונפלאתי מאוד למצוא 
בפירושו 'גור אריה' על התורה, אף הוא  מפראג
כפי הנראה, כשיטה זו, שיש איסור תפס, 

שאף " להרהר ולנסות להבין את טעמי פרה,
בתורה יהא חקה, ואל יהרהר אחר התורה של 

שכן 'תורה' ו'חוקה' הם תרתי  ",פרה אדומה
דסתרי, שהרי התורה ניתנה ללימוד ולהבנה, 
ואילו המצוה יכולה להעשות גם בלא שמבין 

וק את טעמיה, וכאן בא החידוש בלשון הפס
"זאת חוקת התורה" שעל התורה עצמה להיות 

 :אין להרהר בנסיון להבין את טעמיהו'חוקה' 

אף על גב דמצאנו במקומות הרבה לשון "
חקת הפסח" )שמות יב מג(, ', כמו 'חקה'
)ר' ויקרא יח ה(  'ושמרתם את חקותי ותורתי'

בהרבה מקומות, מכל מקום לא מצאנו לשון 
. 'חקת התורה'בתורה, רק כאן שכתב  'חקה'

באה המלה על  'חקה'שבכל מקום שנאמר 
בעשית  -המצוה. והטעם הוא, כי המצות 

המצוה אין צריך אדם לדעת טעם המצוה כלל, 
רק עשייתה בלבד. ואין תולה המצוה רק 
בעשייתה בלבד, ואין בו שום למוד, רק עשיה 

שעושה המצוה. אף על גב דלא ידע כגרידא 
ר. אבל בתורה לא שום דבר, המצוה נעשה שפי

, כי בתורה שייך למוד, ואם כן 'חקה'שייך לשון 
 '.זאת חקת התורה'למה כתב 

לפיכך תירץ 'לפי שהשטן ואומות העולם 
ללמוד לך  'חקת'כו'', לכך כתב בתורה לשון 

שאף בתורה יהא חקה, ואל יהרהר אחר התורה 
 ,ואף על גב דאמרינן במדרש ..של פרה אדומה.

מגלה טעם  ב"ההיה הק ה"כי למשה רבינו ע
פרה אדומה, מכל מקום כיון שלא נתן טעם זה 
לכל ישראל, והתורה לישראל ניתנה, דכתיב 

", ונאמר )ר' 'תורה צוה לנו משה')דברים לג ד( 
וזאת התורה אשר שם לפני בני 'מד(  'דברים ד

 '".חקת התורה', שייך שפיר 'ישראל

יות ומוטל עלינו לבקש אחר כל האפשר
 הדברלטעם 

הגאון רבי שמעון תי לראיוראה זה חדש אשר 
' )פרשת משאת המלך' בספרו ,משה דיסקין

מהקצה אל  חוקת(, אשר כתב את ההיפך הגמור
 הקצה:

כל זה נסיתי ' ,פתחיצחק י בר (,כאן)"בילקוט 
)קהלת  'בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני

על כל התורה כולה עמדתי ועל  :אמר שלמה ,ז כג(
פרשה זו של פרה כיון שהייתי מגיע בה הייתי דורש 

כמה והיא חבה וחוקר בה ושואל בה אמרתי א
 רחוקה ממני. 

כיון שפרשה זו היא חוק ואיתא כאן  ,ויש להבין
לך אני מגלה טעמיה 'בילקוט דאמר הקב"ה למשה 

מה ראה שלמה על כך  ןכם א 'אבל לאחרים חוקה
והרי גם מה שיעלה בדעתו  ,טעם פרהלבקש 

שהרי אמר הקב"ה  ,שאינו נכון רחוכל בטעמה ע
 שטעמה לא יתגלה.

באם יהא כתוב  ,דהנה על דרך משל ,ונראה
בתורה שהלוה ממון מחברו חוק הוא שצריך לשלם 

ק הרי ולמה זה ח :הרי ודאי כל אחד יתמה על כך ,לו
ז וחובת הלימוד והבנת התורה יהיה א ,סברא היא

ק ולא ולעמוד על הדבר ולבאר למה אכן זה ח
וכך היא דרכה של תורה וכל שיגע בדבר  ,סברא

והבין למה אין זו סברא הרי עמל בזה בהבנת מאמר 
זאת 'כיון דכתיב  ,אף כאן ןכ וכמו ,התורה שהוא חוק

הרי מחובת תלמוד תורה להבין למה  'חוקת התורה
ולפיכך מוטל עלינו לבקש אחר כל  ,קוזה ח

קוש יורק אחר היגיעה והב ,יות לטעם הדברוהאפשר
כשנראה שאין הטעמים שהשגנו מועילים עדיין לדין 

 .קואז נבין לאשורו מה שאמרה תורה שזה ח ,פרה
וזה מה ששלמה המלך דרש וחקר ושאל על כל 

 ,היא רחוקה ממנו קוםמכל הטעמים עד שראה שמ
זאת 'ה האמיתית בהבנת הכתוב וזו היתה היגיע

 '".חוקת התורה

איפוא המשאת המלך, שאין די  מחדש
אנו מכירים שמצות פרה ב'אמונה עיוורת' בכך ש

אדומה היא חוק, אלא שעלינו גם להבין מדוע היא 
כל , ומשכך עלינו לחתור כמיטב יכולתינו אחר חוק

האפשרויות להבין את טעם המצוה, ויחד עם זאת 
'הבנה' אכן אין זה טעם, ובכך נגיע ללהבין מדוע 

 האמיתית שמצוה זו היא אכן חוק.

 וכותב:  המשאת המלךולמרות דבריו, מסיים 

אמנם אף שהדבר כשלעצמו נראה נכון "
אין משמעות  קוםמכל מ ,בדרכה של תורה וחובתה

מכוון  'כמה והיא רחוקה ממניחאמרתי א'הכתוב 
  ."למה שביארנו

ועדיין צריך תלמוד, מפני מה סבירא ליה שאין 
חידושו עולה יפה בלשון הפסוק, ומהיכי תיתי שלא 
נאמר שלזה אכן נתכוון שלמה, שעשה כאן כרצון 
התורה, שביקש ואמר להחכים, והיא הייתה רחוקה 
ממנו, שבכל טעם שהעלה אף מצא את הסיבה 

 מדוע אין זה נכון.

 
 על כל התורה כולה עמדתי

בכדי מלך השל המשאת וייתכן שיש בפירושו 
להעמיד בקרן אורה דיוק בדברי המדרש עליו 
עמדו במפרשים: לשם מה היה צריך שלמה המלך 
לפתוח את דבריו עם המילים 'על כל התורה כולה 

זו של עמדתי', ולא היה לו די באומרו שעל פרשה 
 והיא רחוקה ממנו.דרש חקר ושאל פרה אדומה 

הוא שהשמיענו שלמה המלך,  אלא שזה עצמו
שכשם שבכל התורה כולה יש מצות תלמוד תורה 

 להרהר רשות לך אין

 ' טעם בלא חוק' אדומה פרה מצות היות בשל האם

 ?  זו מצוה טעמי את להבין לנסות אסור

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,רוביץדנד ישראל הרב
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, כך גם במצות פרה אדומה יש מצות לידע את טעמי המצוות

הקיימת  תלמוד תורה לחקור את טעמי המצוות, בתוספת מיוחדת
, שהמצוה היא גם להבין מדוע אין הטעמים נכונים רק במצוה זו

 והמצוה היא חוק בלא טעם.

 

 ת רבותינו הראשונים בכל טעמי המצוותמחלוק

ברם כי מדבריו נראה שדבר פשוט הוא שיש מצות תלמוד תורה 
, ולכן בפרה אדומה המצוה היא לידע מדוע לידע את טעמי המצוה

אין למצוה זו טעם והרי היא כחוק. אולם האמת היא שעצם עניין 
, כי רבותינו הראשוניםשל  חיפוש טעמי המצוות שנוי הוא במחלוקת

אף על פי "הי"ג(: תמורה )פ"ד מה' רמב"ם דעת האמנם כן היא 
שכל חוקי התורה גזירות הם כמו שביארנו בסוף מעילה, ראוי 

. אולם "להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם תן לו טעם
אין לנו כב(: "ושמות כ )אבן עזרא ראה מה שכתב רבינו אברהם 

ואין (: "קפא 'סי "דיו)טור ב רבינו ה", וכן כתתולחפש על טעמי המצו
אנו צריכים לבקש טעם למצות כי מצות מלך הם עלינו אף לא נדע 

 ".טעמן

 אין כלבכללות מצוות התורה וכמדומה שלשיטות הסוברים ש
בוודאי אף במצות פרה אדומה אין כל  עניין לחפש אחר טעמיהם,

וחומר, לחפש אחרי טעמים אפשריים ולדחותם, והדברים קל עניין 
אין לחפש אחר הטעם, על אחת  –שאם במצוות שיש בהם טעם 

 כמה וכמה במצוות שאנו יודעים שלא נשיג את טעמם. 

השיטות הסוברים שיש עניין לחפש אחרי טעם המצוות, ואף ל
נו איהמשל שהביא מסופקני האם נאמנו דברי המשאת המלך, וגם 

כי אמנם במצוות בהם הטעם ברור ומחוור, בהכרח דומה לנמשל, 
אילו היה נאמר שהם חוק, היה מקום לנסות להבין מדוע זה חוק 
ואין בזה טעם, אולם במצות פרה אדומה שמתחילה אין בזה טעם, 
לא מסתבר שיהיה חיוב לחשוב מחשבות מה טעמי המצוה, רק 

 .בשביל לדחותם

 

 אמנם הרשיון ניתן להתבונן

הברורה בזה היא דרך הזהב, אותה כתב ומחוורתא שהדרך 
 (:פרשת חוקת)של"ה הקדוש ה

כל הענייני פרה קשים, ומה לנו להאריך בקושיות. אמנם הרשיון "
ניתן להתבונן בכל האפשר, רבי משה דרשן שהביא רש"י דבריו יוכיח. 
שלמה המלך ע"ה אמר אחכמה והיא רחוקה )קהלת ז,כג(, לא אמר 

והיא, תוכיות  תמיד באיזה רמזים, אבל ולא חכמתי, והענין מחכים
 ".עצמיות שלה רחוקה

והיינו, שאין איסור להתבונן בטעמי מצות פרה ואף אין חובה 
, וראיה אלא שהרשות נתונה ואיש הישר בעיניו יעשהלהתבונן בזה, 

 לדבר שרבי משה הדרשן אכן דרש את טעמי הפרה.

הקדוש, שאכן ניתן להבין את  נפלא השמיענו השל"הוחידוש 
טעמי הפרה אך לא בשלמות. ואכן שלמה המלך ורבי משה הדרשן 
החכימו בטעמי הפרה, אולם לא הגיעו לשלימות הידיעה. אלא 
שדבריו צריכים תלמוד מיניה וביה, שאם אכן ניתן להחכים בטעמי 
פרה, מהיכי תיתי שלא יהא חיוב לכל אחד לנסות להבין כמידת 

 יכולתו.

 

 
 
 

 

 גם 'מתים' צריכים לרחמים...

  (.א ,כ) 'וגו" לעדה מים היה ולא' וגו מרים שם ותמת"

, קארלסבאד המרפא בעיר 'אמת אמרי'ה מגור הרבי כששהה, אחת פעם
. מאוד שחלה עליו ששמע, בפולין נכבד איש של לשלומו אחד רב שם שאלו
 לצער רצה לא מגור שהרבי אחרומ. האמת בעולם הלה היה כבר שעה אותה

 . רבים לרחמים זקוק נכבד שאותו לו השיב, השואל את

, מגור הרבי את שנית ומשפגש, העצובה האמת לשואל נודעה למחרת
 - מספרים - כך על. יתםכהווי דברים לו אמר שלא, תמיהתו את לפניו הביע
, לרחמים זקוק המת גם שהרי, שולל חלילה הוליכו שלא מגור הרבי לו השיב

 מתים מחיה: "עשרה שמונה בתפילת ביום פעמים שלוש אומרים שאנו כפי
 "...רבים ברחמים

 מסתמך' וגו" לעדה מים היה ולא' וגו מרים שם ותמת" שלפננו ומפסוק
 השכנים הדיירים, מת שאדם שבשעה( שלט' סי) דעה ביורה המובא המנהג

(, שם) ך"הש שמסביר יוכפ. כליהם מכל המים את ומריקים שופכים המת לבית
, העגום המאורע על להודיע, כסימן באה המים שפיכת: המנהג של טעמו זהו
 את מפיהם להוציא יצטרכו שלא", דיבה מוציאי" להיות הבריות מן למנוע כדי

  .הקשה הבשורה

 

 שמעו נא ה"מורים"... –תואר הכבוד לרפורמים 

 )כ, י(.  שמעו נא המורים

 העסקנים מחשובי שהיה, גומפרץ מהאמבורג הנודע השמים ירא הבנקאי
 הסעודה בתום. הרפורמים ראשי עם מצוה בסעודת נפגש, גרמניה ביהדות

, הרפורמיים של חריף מתנגד שהיה גומפרץ. המזון בברכת גומפרץ את כיבדו
 שלא הסליחה עמכם: ואמר הנאספים קהל אל פנה, הברכה כוס את נטל

 אני שאין מי בתוכנו יושבים שכן", בותיר נא שמעו" המסורתיות במלים אפתח
 על מכריזים עצמם שהם מכיון אבל. ומדריכי כמורי", רבותי"כ לראותם יכול

      "...המורים נא שמעו: "ואומר אפתח, דרך מורי כעל, מורים כעל עצמם

 

 אין לסמוך אלא הנס אלא צריך לומר תהלים

 כשצרו ט"תש בשנת הקשים בימים(. ב, כא) ויאמר לה׳ נדר ישראל וידר
 יואל רבי היה, קשות זוהיוהפג הקודש עיר ירושלים על בריטים-ערבים לגיונות

 נפשות סכנת בשעת:  הרוחות את ולעודד לבדח כדי, לומר רגיל ולנדא משה
 ... תהילים לומר צריכים אלא, נסים על לסמוך אסור כזאת

 פרשה ר"רב) ל"חז ואמרו" ויאמר לה׳ נדר ישראל רוידו": הכתוב שאמר זה
 נא יאמר מה — ׳ויאמר׳ -. צרתן בעת נודרים שיהיו כדי לדורות לאמר( א, ע

  .תהלים מזמורי אומר הוי? גדולה בשעה ישראל
 הרבי בלבד יודע ויודע...

 (. זי, כא) לה ענו באר עלי הזאת השירה את ישראל ישיר אז

 נכנסו ,בוולוז׳ין מתיבתא ריש עדיין בהיותו, זצ״ל מבריסק בער יושה רבי
 שירת מה מפני, רבנו, ילמדנו! לו ואמרו הישיבה מתלמידי אחדים אליו

 ממנה קטנה הים שירת, פסוקים ושלשה ארבעים בה ויש היא גדולה ׳״האזינו״
 קטנה( יז, כא בפרשתנו) הבאר שירת ואילו, פסוקים עשר תשעה בה ויש

 ?פסוקים ארבעה אלא בה ואין משתיהן

 :אומר המוני פתגם, מאד פשוטים הדברים — רעב יושה רבי להם החזיר

 התלמידים, קצת יודעים הם גם, תלמידיו עם הרבי, ויודע יודע בלבד הרבי
 . מאד מעט אלא יודעים אינם בעצמם

, הים שירת. גדולה שירה היא, לבדו רבנו משה ששר, ״האזינו״ שירת ולפיכך
 מאותה קטנה הריהו, ישראל״ ובני משה ישיר ״אז(: א—טו, שמות) בה שנאמר

 ישראל״ ישיר ״אז בה שכתוב, הבאר שירת. לבדו שהמ שר אשר שירה
 .מאד קטנה היא לפיכך, הרבי בלי בלבד התלמידים

 

 בדרך צחות
 ת השבועלפרשדברי חידוד וצחות הקשורים 
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