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 "קרב אל המזבח"

, ויאמר אל קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל ויהי ביום השמיני"

ביום "אומר רש"י,  ."אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה

ונטל עשר  ,א ר"ח ניסן, שהוקם המשכן בו ביוםהשמיני למילואים הו

ס ומשמש עטרות השנויות בסדר עולם. ואל זקני ישראל, אהרן נכנ

 ,קח לך עגל .נכנס וילכדי שלא יאמרו מא ,ה גדולהע"פ הדיבור בכהונ

. "להודיע שמכפר לו הקב"ה ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה

צריך מדוע  ."ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח" בהמשך נאמר,

 ? "זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו" ,לו עוד פעם, הרי הוא אמר לוומר ל

ר לו משה למה אתה רש"י, שהיה אהרן בוש וירא לגשת. אממבאר 

התבייש? אומר הרמב"ן על מדוע הוא באמת ובוש, לכך נבחרת. 

הוא  ,התורה, מפני שכל הזמן היה מונח לו מול העיניים חטא העגל

על זה אמר לו משה, קרב  .להקריב קורבןשהוא לא מסוגל  הרגיש

אל המזבח, למה אתה בוש, לכך נבחרת. אבי זצ"ל אמר פעם פירוש 

והוא איבד את  ,להיות כהןלמשה רבינו צה לתת הקב"ה ר נוסף,

הכהונה בגלל שהוא התמהמה. הקב"ה רצה לשלוח אותו למצרים 

לכן הוא איבד את ו ,א לא רצה להיות שליח, הוא התמהמהוהו

אתה מדוע  כי,אל תלך בדר ,הכהונה. אמר משה רבינו לאהרן הכהן

ן לשואלא גם  ,לא רק לשון בושההיא  "בושהמילה " ?מתבייש

כמו  -אם תחכה עוד כמה דקותאל תחכה, לכך נבחרת.  ".בושש"

תלמד ממני שכשיש  .גם ממךכך היא תלקח ממני הכהונה  הלקחנש

לא יודע אם אני אדם צריך לעשות, תעשה את זה מיד. הדבר טוב ש

 אבל זה פירוש מאוד יפה.  ,לאשזה הפשט או 

 

 "לכך נבחרת"

. "חרתלכך נב"ד שמשה אמר לו התבייש עשאהרון  אומרהרמב"ן 

בגלל  -"לכך נבחרת" ,בשם הבעש"טו יש פירוש ידוע בשם האר"י

 ,אל תהפוך את הבושה לדבר שלילילכן בחרו בך.  ,שאתה ביישן

לכן הקב"ה בחר בך להקריב את  ,שאתה ביישןהיא המעלה שלך 

המעלה שלך. היא  ,למשהו שלילי התוהקורבן הזה. אל תהפוך א

צריך כל אחד " מט(אות ) צדיקבצדקת ה צדוק הכהן מלובליןר' כותב 

ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר ל

להיות נקיים וזכים אצלו. ובדברים שהרבה לפשוע בהם ידע שהוא  -

וכך הוא מבאר גם כלי מוכן להיות דייקא באותו דבר נקי ובר לבב". 

לך  אתה חושב שיש ,משה רבינו אמר לאהרן .(אות קפא)בהמשך 

 ת. הקב"ה רוצה להשתמש במיד"לכך נבחרת" ?את מידת הבושה

 אתה תקריב את הקורבן.  ,הבושה שלך

על מבאר שמדובר רש"י הרי על סתם קורבן.  כאן לא היה מדובר

ים על הפשט הקודם אלושיש ההעגל. חטא קורבן שבא לכפר על 

זאת , אם אהרן נבחר בגלל שהייתה בו מידת הבושה, שהבאנו

איגרת ב ,ניו. הרי יש קשר בין ענווה לבושהעהוא היה אומרת ש

 ,הוא כותב לבנו שכל פעם יקרא אותההמפורסמת של הרמב"ן ש

וכאשר " ,הוונשיש קשר בין מידת הבושה למידת העהרמב"ן כותב 

מדוע  ,משה רבינו הרי היה עניו מכל אדםאם כך, . "יעלה על לבך וכו'

שבעת הימים משה רבינו  כל ? הרילהביא את הקורבןהוא לא נבחר 

היה  משה רבינווהרי באהרן, הקב"ה בוחר ביום השמיני רק עבד, 

  !עניו מכל אדם

 

 "י עגל זה על מעשה העגל"ה ע"שמכפר לו הקב"

זה לא משהו מקרי. צריך את  ,היה צורך לכפר על העגלאלא שכאן 

מוחלים לו על  -מידת הבושה. כל החוטא ומתייבש במה שהוא עשה

יב את הקורבן עוונותיו. לכן היה פה עניין מיוחד דווקא באהרן שיקר

אלא  ,שבא לכפר על העגל. לא רק בגלל שהוא עשה את העגל ,הזה

הוא  ,מידת הבושהדרגה גבוהה באותו ל שחטא העגל הביאבגלל 

את העגל בלי  העש העםהיחידי שיכול לעשות את זה. בחטא העגל 

 ,אהרן הכהן היה צריך שמשה רבינו יגיד לולכן  ,ציווי של הקב"ה

. אל תעשה את זה בגלל שבא "את עולתך קרב אל המזבח ועשה"

לך להקריב קורבנות. אל תעשה את זה בגלל שעכשיו השכינה 

רצון כזה כינה תרד. גם שקריב קורבן כדי שהנלכן  ,צריכה לרדת

"לשם שמיים". ה"לשם שמיים" האמתי, לא כמו מוריד מהעשייה 

כסאי'. ה"לשם שמיים" 'השמים  שעושים הכל לשם הפוליטיקאים

הוא ציווה. כך ש מפנימה שהקב"ה ציווה את לעשות  ואהי האמת

שכליים של טעמי המצוות, לו גם אם אני יודע את כל הנימוקים ה

כמו שלמה המלך שחוץ מפרה אדומה נודע לו הכל. לא  ,יצויר

 ואלא בגלל שזה שלהם, בגלל הטעםמקיימים את ציוויי הקב"ה 

 . "'הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה"

 בעבור תהיהלקא במדויק לאהרן הכהן, הביישן, "לכן זה מתאים דוו

כתוב במתן תורה. אומרים חז"ל  ךיראתו על פניכם לבלתי תחטאו" כ

בעבור תהיה יראתי על פניכם לבלתי " הכוונהבמסכת נדרים, מה 

על בושה של כאן הבושה. לא מדובר  וז ,? אומרים חז"ל"תחטאו

לכך "ליראה.  האדם שמביאה אתמדובר על בושה  ,תמסכנו
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והשורש של  ,לכפר על חטא העגל שהקרבן כאן נועדמפני  ",נבחרת

חטא העגל הוא שעשו בלי ציווי של הקב"ה. מי שיש בו את מידת 

 -שמביאה אותו לידי יראת חטא ,הענווה ויש בו את מידת הבושה

ר משה רבינו לאהרן הוא זה שמתאים לכפר על חטא העגל. לכן אמ

 , בגלל מידת הבושה. לא סתם נתנו לו שכר,רב אל המזבחק, הכהן

קשר מהותי בין הענווה לבין אלא שיש תקריב,  אתה ביישןש בגלל

הם לא צריך את מידת הבושה. כדי לתקן את חטא העגל ו ,הבושה

 זה מה שבא אהרן לתקן.  ,צריך לשאולהיה שאלו את מי ש

 

 "שפל רוח להחיות"

בשם מביא  (טריפותהלכות  ,סימן ל"ה)יו"ד בטור הדרכי משה על ה

ראש של אדם ששם ידו על גבי  ,רבי יהודה החסיד בספר חסידים

סימן  -שפילה את ראשה לארץמהבהמה כשהיא עדיין חיה, אם היא 

סימן שהיא טריפה. אומר הדרכי משה,  -ואם לא ,שהיא כשרה

 ".שפל רוח להחיות" ",ר ונדכה אלוקים לא תבזהבלב נש" :וסימנך

בשם התשב"ץ שמביא את זה בשם רבי  הזה את העניין הוא מביא

 ,תוב בברייתא של רבי פנחס בן יאירזה מה שכבעצם יהודה החסיד. ו

היה יראתו על פניכם "למען ת ,"ענווה מביאה לידי יראת חטא"

שאדם כל כולו  ,זה רק ע"י המציאות של הבושה ,לבלתי תחטאו"

קורבן בטל לקב"ה. אז מי שיכול להקריב עכשיו אחרי חטא העגל 

כזה שרק בגלל שמשה רבינו אומר לו "קרב אל המזבח ועשה" הוא 

הוא יכול לכפר על  עושה את הכל רק ע"פ ציווי בלי שום חשבון אחר

 חטא העגל.

 

 "אשר לא ציווה אותם"

"אש זרה אשר לא ציווה אותם".  הקריבו לעומת זאת, נדב ואביהוא

בלי ציווי.  ,בחטא העגלה העם מה שעשאת הם בעצם עשו בדיוק 

על חטא העגל. בזמן שיש כפרה על חטא העגל  מהכפרההפוך 

כתוב כפרה. אין , הגמור מכל הרעיוןעושה את ההפך ומישהו מגיע ו

פרשת מאכלות אסורות בין יש סמיכות ש שזו הסיבה לכך במפרשים

 מים אתמטמטלנושא הזה של כפרת חטא העגל. מאכלות אסורות 

 םידברהן והגמרא אומרת שמאכלות אסורות  ,לבו של האדם

מוד רפואה ילהתנסות בל אפשראי שהחת"ס אומר ]על הבריות.  יםשמאוס

"חבילא גופייהו". על הגויים ש רק מניסיון על גופה של גוי, בגלל שהגמרא אומרת

גוף של אחר מהם אוכלים מאכלות אסורות, זה הופך את הגוף שלהם למשהו 

ס לומד מהגמרא לגוף של יהודי. החת"אי אפשר ללמוד ממנו גוף חבול. ליהודי, 

. אומרת התורה, "אל תשקצו נפשותיכם". הכוונה [בע"ז לגבי דיני רפואה

היא, כשם שבכפרת חטא העגל העיקר הוא לעשות את הדברים 

מכוח ציוויו של ה', שיהיה  , אך ורקבגלל הציווי. "קרב אל המזבח"

דבר אומרת האותו כך אהרן הכהן. לשם שמיים, ולכן נבחר לשם כך 

צריך לקיים את ציוויו של  .ת אסורותאיסור מאכלוב גם התורה

עלינו.  ותמאוסהקב"ה כי כך הוא ציווה ולא מפני שמאכלות אסורות 

גזרת קוני ש כמו שחז"ל אומרים, אדם יכול להגיד אפשי ואפשי, אלא

מצווה  ,אמתית שאדם צריך לקיים את המצוותהסיבה ה ועלי. ז

 ועושה. 

 

 "תבוא האם ותקנח צואת בנה"

]התאריך העברי השבת הוא כג  פרהבעז"ה נקרא גם את פרשת  השבת

גם , "ותקנח צואת בנההאם תבוא " .באדר, היום בו החלו ימי המילואים[

באה עלינו בעולם היכן חטא העגל. מפרה אדומה היא כפרה על 

בחטא אדם רק לעולם בכלל המיתה?  הירדהיכן טומאת המת? מ

הנחש פיתה את חווה ואמר הראשון. מה היה חטא אדם הראשון? 

"והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע". תקחו קצת מעץ הדעת, תעבדו  לה

. מצווהשהקב"ה ציוויים קצת עם השכל שלכם. אל תתבטלו רק ל

ההיגיון הכי גדול, היא גם את השכל. אנחנו יודעים שהתורה  ותפעיל

הציווי. רק פרשה שכל מ ההגיון אלאמתחיל מלא אבל הקיום בפועל 

בגלל הציווי, היא זו שיכולה לטהר  שעושים אותה רק, החוק כולה

לעולם,  ל מיתה ירדאת טומאת המת שקיימת בעולם. כל המושג ש

עץ הדעת. רצינו לערב גם את ההיגיון האכילה מחטא של הבגלל 

יש סיפור על האור שמח שהיה לו גבאי או ]שלנו במה שאנחנו עושים. 

מהכוח אל  םתויא אהוא הוצו כל מיני עניינים מר לווא היה האור שמח ,מזכיר

אולי לא כדאי לעשות  ,התווכח איתולהיה דבר אחד שהמזכיר התחיל הפועל. 

עכשיו גילית דעתך שכל  ,ככה, אולי כדאי לעשות קצת אחרת. אמר לו האור שמח

שעשית ף, הכל היה שקר. עד עכשיו חשבתי מה שעשית בשבילי הכל היה בלו

אבל עכשיו גילית  ,ך לעשותבגלל ששמעת ממני שככה צריאת מה שאמרתי לך 

הראיה ולמפרע שכל מה שעשית זה בגלל שגם אתה הבנת כמו שאני הבנתי. 

א לשכנע אותי שצריך אתה ב -שעכשיו כשאתה מבין שצריך לעשות קצת אחרת

צריך כמוני, שכל מה שעשית עד עכשיו זה היה בגלל שהבנת לעשות אחרת. 

. את הרעיון הזה [יטול השםהכל בב ,עשות ככה. כל הגבאות שלך לא טובהל

 . (שנת תרנ"ו)השפת אמת בפרשת פרה כותב לגבי טומאת המת 

אותו עניין כמעט בדיוק כתוב בפרשת משפטים. נסמכה פרשת 

מפשטים לפרשת יתרו, למתן תורה, מה ראשונים מסיני, אף 

וכי הייתה הוא אמינא  קמ"ל?המסיני. מה  -דיני ממונות  ,אחרונים

. "ידרים -הרוצה שיחכים", דיני ממונות נאמר אלא שלגבי אחרת?

. יכולנו לייחס ועוד רביםסברות. כל דיני מיגו, ב יםמלאדיני ממונות 

 לאשרק לשכל האנושי של האדם. אומרים חז"ל, דיני ממונות את 

בהם דיני ממונות, דיני עבדים, דיני גזילות, יש גם המשפטים, אלא  כך,

את הציווי בפועל אנחנו עושים ולם אשכל של תורה. בהם יש  ,היגיון

ואלה המשפטים אשר "רש"י,  םבא מסיני. מוסיף שהוא בגלל ש

, שלא תחשוב לשנות להם רק פעם שניה ופעם "תשים לפניהם

אינני מטריח את עצמי, להבינם את ותאמר שיותר מכן  ,שלישית

הקב"ה אומר למשה ללמד את עמ"י כמו שצריך הטעמים של הדבר. 

שים לפניהם, כשולחן ערוך לכן כתוב אשר תים הללו, גם את הדינ

 גם עם הסברות, גם עם הטעמים.  ,יה ברורשהכל יה

 

 "לעשות רצונך אלוקי חפצתי"

ללא משה רבינו ילמד אותם פעם פעמיים ושלוש דוע ה' חושש שמ

משה  ,בפרשת משפטים? אומר השפת אמת של הדינים הטעמים

אצלו רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו. כל רבינו היה באמת דבוק בקב"ה ב

שום עניין  יחוץ מזה אין ל ",לעשות רצונך אלוקי חפצתי"היה ברור ש

בנ"י ידעו גם את יש מקום לומר שמשה רבינו יחשוש שאם בעולם. 

, העשייה שלהם כבר לא תהיה עשייה רק עמים של הדיניםהט

. לכן , לשם שמיים, אלא עשייה מכוח הטעם שיש בדברמפאת הציווי

תראה שגם אחרי ו ,את הטעםתלמד אותם  ,הקב"ה בא ואמר לו

לא בגלל בטעם, אלא  הואהקיום האמתי שלו  -הטעם, יהודי שמקיים

 לא יעמוד לו לרועץ, לא יהיה לו למחסום. הטעם בגלל הציווי. 

מבאר את הפסוק  (פרק שני בסוף הלכה ז)ירושלמי במסכת ע"ז ה

"אשר תשים לפניהם", מה הסימה זאת אינה נגלית לכל ברייה, כך 
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ך רשות לשקע את עצמך בדברי תורה אלא לפני בני אדם אין ל

 , לשים, לשים משהו זה לא משהו באופן חיצוני"אשר תשים"כשרים. 

פנימה. התורה צריכה לחדור לדחוק על השולחן. לשים הכוונה 

ה פנימה עד שהיא תביא את האדם לדרגה כזאת שהוא יעשה את ז

  .טעמיםוגם אם יש  ,מפני הציווי, בגלל רצונו של ה'

זה המשותף לתורה בכללותה, בפרשת משפטים, זה ודאי הפשט 

בפרשת פרה אדומה, פרשת חוקת. זה מה שמשה רבינו אמר שצעד 

כזה מכפר על חטא העגל. ולכן נבחר דווקא אהרן שהוא היה בוש, 

לא טריפה, לטריפה בין בהמה  שהיה בו ענווה. וזה הסימן להבדיל

אם הוא יודע להוריד את עה, הכפי שאומר הדרכי משה ביורה ד

 ,בעל גאווה זה סימן שהוא כשריותר לא כל מי שהוא  .לאשהראש או 

 יותר גדול.באמת לא כל מי שהוא שחצן יותר גדול זה סימן שהוא 

 

 "בקרובי אקדש"

כשהולכים אחרי . "(סחלק ג עמוד ש)כותב הרב באורות הקודש 

ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, ושל כל חכמה והופעה 

ולם, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות, ובמדידת שבע

הם  .המידות הטובות, המשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו"

הם היו בעלי דרגה גבוהה מאוד. משה  ,בעלי שאיפות עצומות היו

עכשיו אני בי ובך, הרי אמר לאהרן, אני חשבתי שיתקדש שם ה' 

רואה שהקב"ה התכבד בהם, אני רואה שהם יותר גדולים ממני 

את אחרי שהרי עשו ל כך אפשר לומר שהם גדולים ככיצד וממך. 

 ,אחד עובד את הקב"ה לפי הדרגה שלוכל אלא ש? הללו חטאיםה

ליהם. הם חשבו שהם בדרגה שהציוויים העכשוויים לא שייכים א

ם אלו ואני ואתה ננהיג את הדור, קניזהם מעל זה. מתי ימותו שני 

תנו  ,הם עשו את שלהם ,ילכואלה שלא במובן השפל של העניין, 

ם התכוונו שה אלא ה,כפשוטהיא לא  לנו קצת לפרוח. ודאי שהכוונה

והיה נראה להם אם יש בדור אנשים עם כאלה השגות,  ומר,ל

 בואאז הגיע הזמן שאנו נלא הגיעו לכאלה השגות, שמשה ואהרון 

חושבים המתנהגים ככה שמתקרבים אל הקודש, . "נרומם את הדורו

מיחדים הם ממרחקים, מקריבים אפילו אש זרה, ובאים אל הקודש, 

שתויי יין, בלא אימתא דשמיא, הנובעת ממקור עליון, הבאה על ידי 

כיסוי הראש, אלא פרועי ראש, ומתיחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת 

ה מורשה, ולא נטלו עצה זה מזה, בלא איגוד עליון של תורת מש

ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית. ועומק גדול 

של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה. ונקדש בכבודי. 

והם מיודעיו של מקום, אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים ממשה 

של  ואהרן, בהתפשטותם, נדחים מן העולם, ואינם באים בבנין

משפחה, ובנים לא היו להם. וחוזרים בהולדה שניה, בפינחס זה 

 אליהו, המלא רוח ד' וקנאת הברית". 

היה התיקון של הוא  ,אליהוהוא שפנחס  ,זוהר הקדושכך אומר ה

 .שה' ציווה אותם אהקדושה בל של נדב ואביהוא אל תפרצותהה

לצטט  פנחס ידעהם הורו הלכה בפני רבם, אולם  אצל נדב ואביהוא

"קנאין פוגעין בו", לפעמים יש הלכה ואין מורין כן. ש ,את משה רבינו

הוא תיקן את התפרצות הקדושה במקום שהתורה זו ההלכה. 

מדת אותנו ימתירה את ההתפרצות הזאת. אתה משה רבינו ל

הלכה  זו . אמנםשהבועל ארמית קנאית פוגעים בוברדתך מהר סיני, 

 -ה ואין מורין כן? מפני שמי שבא לשאולהלכ וזומדוע  כן, ואין מורין

הסביר פעם הרב ישראלי. הלכה  ךכ ,סימן שהוא לא באמת קנאי

 .ואין מורין כן מפני שחסר לו בקנאות

 

 "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"

רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעז ובגבורה, עם רוח הזקנה "

המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול 

אליהו עם משיח בן דוד".  ים והגשמיים...פעולתם בחיים, הרוחני

הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא והשיב לב אבות על בנים ולב "

זה לא  "אבות על בנים ביב לוהש"ומר הרב, ", אבנים על אבותם

רוח הנעורים  ,ה שהוא כותב פה, הבנים הצעיריםסתם, זה בדיוק מ

א יותר ישה ח לחבר אותם עם הרוח של האבותהסוער, אליהו יצלי

לפני בוא יום ה' "וכשהם יפעלו ביחד,  .כובד ראש וזהירות תמלא

זה יהיה התיקון לעתיד לבוא  ,פירוש נפלא ביותר ו. זה"הגדול והנורא

שהם היו לפני ה'  ,של ההתפרצות שלא במקומה של נדב ואביהוא

לפני ה'.  לא רק בתורת ציון מקום, אלא הם היו באמת בדרגה של

לכן הם שמו בצד כל מיני הלכות. הורו ו ,ללי התורהאבל לא ע"פ כ

המכנה  והלכה, שתויי יין, פרועי ראש, אש זרה שלא ציווה אותם. זה

 המשותף לכולם. 

 

 "וידום אהרון"

וידום " הכוונה"וידום אהרן". מה כתוב  ,קרה מה שקרהאשר כ

דממה. מלשון שתק, הכוונה שהוא  "וידום"ש ? כולם מפרשים"אהרן

לשון של המתנה.  נוסף, פירושקול דממה דקה. אבל ל"וידום" יש 

סתם שתיקה פסיבית אלא לא הוא  "דום" "ה' והתחולל לול"דום 

שבשתיקה אומרים יותר משהו אקטיבי. כמו שהרב הנזיר אמר 

היא  "אהרן "וידוםכמו שיש מושג של שתיקה רועמת.  ,מאשר בדיבור

לחכות, של מחשבה. ה שתיקה יתהיאלא  ,ה שתיקה רועמתיתלא הי

 לראות מה הקב"ה ידריך אותנו לעשות עכשיו. 

ן הכהן ו ש"אהרן אחיך יהיה נביאך". אהרמשה רבינהקב"ה הבטיח ל

אהרן היה משכין שלום בישראל. א"א  ,הוא השפתיים של משה רבינו

דבר. "כי שפתי כהן ישמרו דעת להשכין שלום אלא רק אם אתה מ

 ,של אהרן הכהן ,ותורה יבקשו מפיהו". המהות של הכהונה

. משה רבינו אמר "אהרן אחיך יהיה נביאך"שהוא  בכך התבטאה

היה אהרן הכהן. ברגע "לא איש דברים אנוכי" והמשלים שלו 

לא רק אהרן הפסיק לדבר. שהוא הפסיק לדבר, אז  ,ש"וידום אהרן"

אין מי שיתרגם אותו. אין את "אהרן הפסיק, בעצם  גם משה רבינו

שהוא היא לא הכוונה ודאי שה"וידום אהרן" פה אחיך יהיה נביאך". 

אלא הוידום זה מלשון "דום אל ה'  ,יחות שלופתאום פספס בשל

". אהרן הכהן על אף מה שעבר עליו הוא קיבל עליו דין לו והתחולל

כתוב ]ו במצב כזה. שמיים והוא חיכה לראות מה הקב"ה ידריך אות

שהוא היה בארץ בזמן שהרב קוק   ,ממודז'יץ ם"ירהאדמואחד באחד הספרים של 

זצ"ל נפטר. ובאותה שנה, ככה הוא כותב בספר שלו, בסעודה שלישית החסידים 

מרוב צער לא רצו לשיר בסעודה שלישית. אמר להם הרב'ה, הדרגה של אהרן 

של דוד המלך הייתה יותר גדולה "למען יזמרך  הייתה "וידום אהרן". אבל הדרגה

כבוד ולא ידום". לדוד המלך הייתה התעלות עוד יותר גדולה. הוא לא הסתפק 

הוא ניגן. על אף שהיה  ,"למען יזמרך כבוד"בשתיקה. אלא הוא עשה גם מעשה, 

במצב שהיה מתאים יותר השתיקה, זה הייתה הנהגה של דוד המלך. אמר להם 

, "וידום"צער אנחנו צריכים לנהוג במידתו של דוד המלך. לא רק הרב'ה, עם כל ה

. מה שאהרן הכהן השיג ע"י ה"וידום", אנחנו "למען יזמרך כבוד ולא ידום"אלא 

 . ["למען יזמרך כבוד"יכולים להשיג ע"י 
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לכן כתוב בחז"ל שבאותו רגע שירדה שכינה בחנוכת המשכן, בנ"י 

נגמרת ההצגה מוחאים כפיים, כששלא בגלל פצחו ואמרו שירה. 

נשלמה יציאת ש ,כותב בהקדמה לספר שמות ן"אלא כפי שהרמב

ושרתה שם שכינה  וכשהקימו את המשכן ,במעמד הר סיני מצרים

השלמה של הה יתהי וחשבו גאולים. זנואז  ,שבו אל מעלת אבותם

לכן פצחו ואמרו  ,צריך לשירגאולת מצרים. בזמן שנשלמה הגאולה 

 שירה. 

 

 "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"

"אמרתי אחכמה אומר מה? שלמה המלך הסוד של פרה אדו ומה

על הטעם של חוקת שזה נאמר חז"ל דורשים  ,והיא רחוקה ממני"

"חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה".  ,התורה

. לא כתוב "היא רחוקה ממני", ולא. "אמרתי אחכמה"אמר שלמה, 

אומר  ."והיא רחוקה ממני", אלא "אמרתי אחכמה ולא החכמתי"

ששלמה הבין. ל יכול וודאי שהוא השל"ה הקדוש, מי שרוצה להבין

שהוא לא ברור אולם  ,אמר שהוא לא הבין את הכל עד הסוףהמלך 

יגעת "מתאמץ, שמי נשאר באותה הבנה שהייתה לו בהתחלה. 

ה. אני עדיין יודע היא עדיין רחוקשרק  ,. הוא כן החכים"ומצאת תאמין

 פרה אדומה. בעומק שיש עוד הרבה 

 התיהמטומאת היא טהרת אדומה  כפי שהזכרתי מקודם, פרה

אדם הראשון. בגלל שהוא רצה לשתף  חטא בעקבותשבאה לעולם 

ים יודעי טוב ורע". פרה את עץ הדעת טוב ורע. "והייתם כאלוק

את העולם למצב האידיאלי  המחזיר ,"חוקה חקקתי" היאאדומה ש

יש מציאות של כאשר של קיום רצון ה' בגלל עצם קיום רצון ה'. 

בעולם, היה משהו והוא לא סימן שיש העדר  ומיתה בעולם, זה

נמצא. היה משהו מושלם, הוא לא מושלם עכשיו. טומאת המת היא 

כשחסר עולם  ,עולם מלאהוא העולם. יהודי שלמות ב וןחסרלביטוי 

עניין כל כמה שהמלא יש טומאת מת, שהיא הטומאה הכי חמורה. 

לכן  הוא ביטוי יותר חזק. שלו הביטוי של ההעדרהוא יותר גדול, 

אבל גוי לא מטמא  ,אפילו באוהל תמטמאטומאה של מת ישראל 

 הוא פחות ביחס לישראל.  בעולם באוהל. מפני שהחיסרון של הגוי

זמן הטהרה  אבל ,שבעת ימיםהוא טומאת מת הטהרה מזמן 

. בלבד עד הערבאלא  טומאה של נבלה היא לא שבעה ימיםמ

טומאה של  ,אטומאה של נבלת בהמה מטמא גם במגע וגם במש

שא. דגים לא מטמא במגע ובמנבלת עוף שהוא פחות מבהמה 

הם בכלל לא מטמאים.  -פחות מעוףו וחגבים שהם פחות מבהמה

 טומאה שלוההיה שלם יותר, שנעדר עכשיו  ענייןשככל שהרואים 

שהאדם הוא  וממילא ככל ,. זה מבטא את גודל החיסרוןיותר גדולה

בעל ערך יותר גדול, הוא אדם מכובד יותר, אז ההעדר שלו הוא הרבה 

היא היעדר מפני ש ,טומאת מתהוא השיא של הטומאה יותר גדול. 

 .השלמות המוחלטת שהייתה וכרגע לא נמצאתשל 

את החיסרון הכי גדול,  מטהרתעל זה אומרת הגמרא, פרה אדומה 

ולכן כשהוא  ,בר שהוא היה שלם ביותראת טומאת המת. אפילו ד

הטומאה שלו היא הכי גדולה, בגלל שהוא היה קודם שלם, נחסר 

רק ש ותנו מטומאת המת. לכן כתוב בחז"לפרה אדומה תרפא א

שעליו נאמר בתורה  ,ה רבינו נתגלה הטעם של פרה אדומהלמש

י אדמות. הוא היה שיא השלמות על ואה "ותחסרהו מעט מאלוקים".

יכול להבין את הסוד של פרה אדומה. אבל שלמה המלך שכתוב 

לכן הוא כבר  ,רבינוכם מכל האדם", אבל לא ממשה שהוא היה "ויח

לא יכול להבין, אליו לא יכול להתגלות הטעם של טהרת פרה 

אדומה. "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". שזה נאמר על הטעם 

טמאים, על זה אמר שלמה המלך של פרה אדומה שמטהרת את ה

לא הגיע שלמה המלך מפני שהוא לא היה יכול להשיג את הטעם. ש

 לדרגת החוכמה של משה רבינו. 

גזרתי ואין אומרים "חוקה חקקתי גזירה שחז"ל בדברי העומק  וזה

מפני שכל עוד שהעולם לא נמצא בשיא , לך רשות להרהר אחריה"

ודאי לא כמו שלמה. הוא ודאי לא כמו משה  אז הוא  השלמות שלו,

היא  , כיצדפרה אדומההוא לא יכול לרדת לעומק הטעם של רבינו. 

מפני שכל טומאת המת נולדה מטהרת אותנו מטומאת המת. 

בעולם בגלל שירדנו מהשלמות האמתית שלנו, מדרגת אדם 

שהאדם  כךהיצירה שלו. כתוצאה מ הראשון כפי שהוא היה בזמן

לכן נגזרה מיתה על העולם. חטא בעץ הדעת ירד מהשלמות שלו ו

הוא יכול לתקן  רק ,הוא למעלה מן הדעת כמו פרה אדומהשרק דבר 

 את העולם מאותה מיתה שנגזרה עליו בזמן חטא אדם הראשון. 

 

 "כטומאת הנידה הייתה לפני"

"ותטמאו את פסוקים בספר יחזקאל.  מפטירים בפרשת פרה

, על מיתהעל הפרק מדבר ארצי...כטומאת הנידה הייתה לפני". 

עמ"י ליציאת מה ופרשת פרה אדבין ר קשהמה  היציאה לגלות.

גלות שה ,ידוע מה שכתוב בשם הגר"אשלנו בבית המדרש לגלות? 

זה מה שאומר כותב הגר"א.  כך ,כמו בית קברות אחד גדול היא

טומאת המת קוראים את בזמן שצריכים להיטהר מ ,א יחזקאלהנבי

יא זה הלהתכלית. ההפטרה הכי מתאימה  היאפרשת פרה ש

"ותבואו ותטמאו את ארצי" "ומארצו יצאו". הגלות היא מיתה לעמ"י. 

לא טומאה שאין היא טומאת הנידה  ,"כטומאת הנידה הייתה לפני"

על זה אומר הקב"ה בספר טומאה שנטהרים ממנה. היא לה מרפא. 

טהר מהטומאה הזו של ההליכה נוכל להילעתיד לבוא  ,יחזקאל

 ,ידה הייתה לפני. הקב"ה לא התייאשמפני שזה כטומאת הנ ,בגלות

 הקב"ה יודע שיחזרו לא"י. 

שמטהרת את האדם הפרטי  ,פרה אדומהש ליתפקיד שהאותו את 

 י מטומאת הגלות.", לטהר את עמגאולהליש גם מטומאת המת, 

טהר לא ע"י טומאת המת היא יותר גרועה, היא טומאה שיכולה להי

אלא רק ע"י הזיה של פרה אדומה.  ,הזמן כמו טומאת הנידה

מב"ם שיהיו סה"כ עשר שהקב"ה יזכה את כולנו בעז"ה. כתוב בר

היו תשע פרות אדומות במשך ההיסטוריה. את  ,פרות אדומות

תשאלו את  םבימינו מלך המשיח. א הפרה העשירית יעשה במהרה

שכבר יש מי  ,שהוא הוציא חוברת על זה ן, מסתמאהרב בורשטיי

שמגדל פרה אדומה. יש מקום מסוים בעולם שנולדה איזו פרה 

אדומה ויש מי שמנסה לשמר אותה שלא יעלה עליה עול. כדי 

שבביאת המשיח במהרה בימינו לא נצטרך לקנות מדמא בן נתינא 

דומה אלא היא תהיה גם בלי ידם של הנוכרים את הפרה הא

 . ..באמצע

 !שבת שלום


