
 

 

 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 כח ההפכים
 

נֹּגֵּעַּ : )במדבר יט(  הפסוק של הפרשה ס ְבָגָדיו ְוהַּ בֵּ נִָּדה ְיכַּ י הַּ זֵּה מֵּ ת עֹוָלם ּומַּ )כא( ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחקַּ

ד ָהָעֶרב: נִָּדה יְִּטָמא עַּ י הַּ  ְבמֵּ
 

 מי שריפת הפרה האדומה מטהרים את הטמאים ומטמאים את הטהורים. - פשט הפסוק
 

 )פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת חקת(    הפסוק  האגדה על

נִּי ֻחֶקיָך" ְמדֵּ יב לַּ טִּ ָתה ּומֵּ , שדברי תורה צריכים לימוד, כל שכן חוקת )תהלים קיט( אמר דוד "טֹוב אַּ

ת את הטמאים ומטמא את הטהורים. כיצד מי שהוא הפרה שיש בה הלכות עמוקות שהיא מטהר

ָפָרה". והמזה הימנה צריך כיבוס  ֶפר הַּ ף ֶאת אֵּ ֶבס ָהאֹּסֵּ אוסף את אפר הפרה מטמא? שנאמר: "ְוכִּ

זֵּה ]בפסוק שלנו[  שנאמר ד ָהָעֶרב". ל ]מתיז["ּומַּ נִָּדה יְִּטָמא עַּ י הַּ נֹּגֵּעַּ ְבמֵּ ס ְבָגָדיו ְוהַּ בֵּ נִָּדה ְיכַּ י הַּ כך מֵּ

נאמר: "זאת חוקת התורה", חוקה חקק הקב"ה ואין אתה יכול להרהר עליה מפני מה זה ועל מה 

זה, אלא מדרשות תוכל לדרוש בה כפי שהדעת מכילה. וכן אמר להם רבי יוחנן בן זכאי בני לא 

 המת מטמא ולא אפר הפרה מטהר אלא חוקה גזר הקב"ה כדי לטהר את ישראל.
 

 נקודות למחשבה

רה אדומה עטופה במסתורים וטעמיה נשארו צפונים במעמקי התורה. כל פרטי המצווה אומרים מצוות פ

ין ָבּה מּום ֲאֶשר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹּל"דרשני, החל מדקדוקי בחירת הפרה  יָמה ֲאֶשר אֵּ , "ָפָרה ֲאֻדָמה ְתמִּ

זֹוב ּוְשנִּ ודרך שריפתה, שבה מוסיפים מרכיבים שונים  ץ ֶאֶרז ְואֵּ ת"עֵּ " ]צמר צבוע באדום[. ולבסוף, י תֹוָלעַּ

היו מערבבים את אפר הפרה למים, כדי להכין את "מי חטאת" הנקראים גם "מי נידה" המשמשים לטהר 

כוונית של מי החטאת, -אנשים שנטמאו במגע עם מת. הפלא הדגול ביותר הוא ללא ספק תכונתה הדו

תי מובן של הכנתה, ופעולתה התמוהה נקראת בשל האופי הבל המטהרים הטמאים ומטמאים הטהורים! 

מצווה פרה אדומה "חוקה", הווה אומר מצווה שאין לה טעם נגלה לבני אדם, כמו איסור אכילת בשר וחלב 

ואחרים. יתרה מזאת, הפכה מצווה זו בעיני עם ישראל והאומות לאב טיפוס של ציווי אלוקי הדורש ציות 

אמר שלמה על " החכם מכל אדם: –על המלך שלמה  מא חקת()מדרש תנחוללא הבנה שכלית. ומסופר 

 עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, ואמרתי]כל טעמי התורה[  כל אלה

ֶמנִּי"." יא ְרחֹוָקה מִּ   )קהלת ז כג(. ֶאְחָכָמה ְוהִּ

 יסודית של המזון טעמו של מאכל הוא הרושם שהוא משאיר על חיכנו, מבלי לגלות את מהותה הפנימית וה
לחושנו המוגבלים. כך גם כל טעם של מצווה שנוכל ולהרגיש הינו במקרה הטוב, רק תחושה חולפת 

ית שעצבה אותה. לכן נחלקו קלו-וה, שאינה חושפת את המחשבה האושטחית של חיבור עם אותו מצו
שה רציונאלית לקיום מאוד גדולי ישראל לגבי הצורך בחקירת טעמים למצוות. הרמב"ם למשל, הדוגל בגי

הבורא, ואנחנו ]רצון[ מי שיראה כי אין טעם למצות אלא חפץ המצוות כותב ב"מורה נבוכים": "]ויש[ 
מנגד עומד רבי נתן מברסלב, מגדולי החסידות, יה שיהיה בכל המצות טעם". ימחזיקים בסברא השנ

פרשת פרה קשר לפרשתנו: "הדוגלת בעבודת ה' של הכנעה וביטול עצמות האדם מול הקב"ה, שכותב בה
אדומה מגלה לנו שאי אפשר להשיג ולהבין שום טעם במצוות הבורא יתברך שמו. ואסור להרהר 

 )לקוטי הלכות(בזה כלל" 

  ואולי יורשה לנו "לדרוש מדרשות" על ידי רמזים דקים בענייננו. הפרה האדומה, סמל החיות השלמה
כוחה, הופכת לאפר, סמל מוות וחורבן. לשריפתה נוספו הארז, סמל הגבהות והעוז והיפוכו האזוב, במלוא 

סמל הפשטות והשפלות. לבסוף הכל מתערבים במים, סמל החיים וההתחדשות. בתוך מי החטאת טמון 
   כח ההפכים, הפועל להפוך טמא ולטהור וטהור לטמא.



 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 

 

 

 א'חלק  – כוח ההודיה )הוד( שבנפש
 

 

 ה הודיה משמשת לכמה וכמה לשונות:המיל

: "טוב להודות לה'", )תהילים צב,ב(לתת תודה למי שהיטיב לי כמ"ש  -לשון הודיה על הטוב .1

 .,"מודה אני לפניך מלך חי וקיים כו'")בראשית כט,לה("הפעם אודה את ה'" 

 .'הכרת הטוב' –שנותנים לי  לתת תודה להשי"ת ולשלוחיו בני האדם על כל מה

 להודות על העובדות במציאות כפי שהן. -לשון הודאה על האמת .2

 שמחה והודאה על היותי חסר ותלוי להתמלאות ע"י העליון. -"בינה עד הוד אתפשטת" 

 : "ואד יעלה מן הארץ".א' ְו ה' מתחלפות.)בראשית ב,ו(מלשון הפסוק  -לשון אד .3

 .)'ביטול היש'(ות שלו מתבטלת והולכת אד הוא בעצם דבר שהממש

 מלשון וידוי על חטא. -וידוי .4

 .)עיין תער"ב,אות קכב(הוד והדר  –הוד מלכות .5

 .)עיין תער"ב,אות פב(בנפש  התמימותכל העניינים הכלולים בספירת ההוד נובעים ממידת 

ם את כוחות הבסיס המהווי רצינות וכנות פשטות,היא שילוב של  פנימיות ספירת ההוד, התמימות,

"יהודי פשוט קשור לפשיטות כמ"ש הבעש"ט  לעבודת ה' בהליכה מתמדת לקראת היעד המיוחל,

 .העצמות"

ותצפה לו, ולא תחקור  : "התהלך עמו בתמימות,פרש"י,)דברים יח,יג("תמים תהיה עם ה' אלקיך" 

 אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו".  אחר העתידות,

: )תהילים קלט,ח(בעליות ובירידות כמ"ש  ההתהלכות עם ה' בתמימות היא הכוח להיות עמו תמיד,

 ק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך"."אם אס

עצם מדידת  היא שיא העיוות. כפיות טובהבעוד ש אמירת תודה היא הדבר הפשוט והמתבקש ביותר,

מגדילה אותם בעיני  ,כים הפשוטיםערך העצום של הצרהמינימום הדרוש לחיים גורמת להכרה ב

מי שיודע  כלומר, האדם וממילא מרחיקה אותו מהמחשבה שהם מגיעים לו בפשטות וללא כל סיבה.

לומר תודה מרחיב ומגביר כל הזמן את חווית התודה בנפש ומחיל אותה על יותר ויותר מהדברים 

 .העומדים בתשתית קיומו ועל רבדים פשוטים ובסיסיים יותר, שהוא מקבל,

רצון זה  תמיד מביט על מה שמעבר להשגתו וחש חסר. "מבקש חשבונות רבים"אדם ש לעומת זאת,

הרגשה שיש דברים הכרחיים לו שמחמת קיפוח בלתי מוסבר הוא לא  –גם יוצר אצלו צרכים מדומים 

משום שהוא חש שזהו מינימום  גם כשהוא מקבל דברים אלו אין הוא מודה על כך, לכן, זכה להם.

 ע לו,וודאי שאין מה להודות עליו.מגימחויב ה

הבעה כלפי חוץ של מה שמתחולל פנימה ולכן חייבת  ,ביטוי לחוויית רגש פנימיאמירת תודה הינה 

משמעה הבעת  כנות להיות כנה ואמיתית ולא חיצונית חסרת ערך כגון נימוס או חישוב תועלתני.

 דה.ומכך נגזרת הבעת התו הדברים כמו שהם לאמיתם בנפש פנימה,

עניינה שהמקבל  הכרת הטוב כך גם כאן, שהנתינה מאחדת, כפי שלמדנו בספירות החסד והרחמים,

 ,כך הוא דואג גם למי שנתן לו כמו שהמקבל דואג לעצמו,וממילא  מכיר שהוא והנותן התאחדו.

 וזו היא הכרת הטוב.

 

 

 

 אסף אהרון מכבי

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 

 )הרב מנחם סוכות(
 

 לחקוק את התורה
 

יר יְִׁשָרֵאל ֶאת יָרה ַהזֹּאת-ָאז ָישִׁ י ְבֵאר ֱענּו ,ַהשִׁ ּה: -ֲעלִׁ  ָלָֽ

ים ְבֵאר ֲחָפרּוהָ  יֵבי ָהָעםָכרּוָה נְ  ,ָשרִׁ ְדָבר ַמָתָנָֽה: ,דִׁ מִׁ ְשֲענָֹּתם ּומִׁ ְמחֵֹּקק ְבמִׁ  בִׁ

האם השירה הנפלאה הזו שפורצת מלבם של ישראל היא על הסיפוק הגשמי של המים בלבד? מכל 

לשירה הזו? מי הם ה"שרים" ו"נדיבי העם"  שמביאה כריית באר היאמאורעות המדבר, מדוע רק 

 כרו את הבאר?חפרו וש

תֹוָרהקדוש שואל, מהו ההבדל בין שני המושגים, בין "הזוהר ה ת הַּ ּוה  זֹּאת ֻחקַּ ה'", המוזכרת ֲאֶשר צִׁ

תֹוָרה" בפרשתנו. לבין ְשָרֵאל ,ֲאֶשר ָשם מֶֹּשה ְוזֹּאת הַּ ְפֵני ְבֵני יִׁ  ".לִׁ

בתפיסה הפשוטה התורה אנחנו יודעים שהתורה נחלקת לשניים, לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה. 

על פה היא כול אותם דברים שמתחדשים בתורה מכוח שכלנו. ההלכות הנלמדות מתוך התורה שב

שבכתב, הדרשות, ההסברים. ישנם אפילו חלקים שחודשו מכוח הרעיון התורני. אבל כאן, פחות או 

 יותר, זה נגמר.

האמת היא שתורה שבעל פה היא הרבה מעבר לכך. המשמעות העמוקה של תורה שבע"פ היא 

תנה לנו יכולת למצוא את התורה מתוך העולם. לא רק בשכלנו הגשמי, אלא בכל מעשה ובכל שני

 תנועה.

כשאדם מנסה לכוון את מעשיו, לחפש בכל דבר את רצון ה', את המטרה לשמה נברא ולשמו הגיע 

י שמונחת לפנינו "לפנ התורהאליו אותו הדבר. הלימוד הזה, התורה הזו, נחקקת בלבו. זאת כבר אינה 

 , התורה שנחקקת עמוק בתוכנו.חוקת התורהבני ישראל" ומאירה לנו ממקומה. זאת כבר 

ומלאכתן  עשו תורתן קבע ,דורות הראשוניםהגמרא מספרת לנו על גדולתם של החסידים הראשונים, "

". לא מדובר כאן רק על שעות לימוד מול שעות עבודה. אותם החסידים ידעו זו וזו נתקיימה בידן .עראי

מה העיקר ומה הטפל. הם לא עסקו במלאכתן ורק דאגו ש"יסתדר" עם התורה, עם רצון ה'. להיפך, 

, באה ללמד אותם משהו, לשם כך היא נוצרה. הם הבינו הם הבינו שאותה המלאכה שהגיעה לידם

שהמלאכה אינה יותר מאמצעי, מכלי ארעי, לעומת המטרה הקדושה שמסתתרת בה. לעומת התורה 

ואז, זו וזו נתקיימה בידם, המלאכה נעשתה  שתיחקק בהם לכשיעשו את מלאכתם בצורה מבוררת.

 והתורה נחקקה.

ה המוסתרת בכל מעשה גשמי, הם שרים. באר חפרוה שרים, כשעם ישראל מגלה את הקדושה העצומ

כל העבודה היא לחפור, לחפש נכון את המים הטמונים בעמקי העפר. והמים האלו "במחוקק", 

 נחקקים כל כך עמוק בתוכנו.

יֵעיֵניֶכם ּוְראּו  ְשאּו ָמרֹוםמעתה ניתן להבין יותר לעומק את דברי הנביא " ֶלהָבָרא  מִּ ". החכם עיניו אֵּ

בראשו, הוא מסתכל על הראשית, על ההתחלה, על המטרה לשמה נבראו כל הדברים. כל אותם 

א קשורות לקדושה. כולם נבראו על ידי "מי", על ידי "אלה", המציאויות שנפרדות כל כך ונראות ממש ל

הבורא המסתתר, שכל כוונתו הוא שנזכור לחפש אותו ושעל ידי כל מקום בו נגלה אותו, כל פעם 

 שנגלה אותו, תיחקק בנו אותה הדרך, אותה התורה.
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 בסוד הלשון

 (סף בלו)יו
 

 ר"ח תמוז- תם אהבה
 

הוא החודש הרביעי לספירה מחודש שחודש תמוז, בכבר  ונהיהפרשת חוקת נקרא את בשבת הקרובה 
 שטופי חמיםחודש תמוז הוא הראשון לחודשי הקיץ ה , כיבעירהצירוף  יש הרביעיבתיבה  ניסן.

ותלויה  ארה שלה משתנההשההמאיר את הלבנה, ועצום השמש היא מקור של אור קבוע והשמש. 
, מתוך פיוולהורות מלב  חםבשל ה' להאיר  ושמשומשה רבינו שהיה עבדו  מרמז עלמה ש .שמשב
ומה יש להורות לנו? את  בני ישראל.של תלמידיו, הם  והשכל מחאת ה ,החוכמה של התורה יםב טייש
 מצותללשאוף ברצוננו להאמין ובחיים יש  ותחמצההלמרות  כיצה. מ'ומץ, ח'ראשי תיבות , "םוחה

תקן דעת מה יש לבזכות ההחמצות ניתן לולזכור כי על ידי הבורא,  הטבוע בנושרון יהכואת את השי 
 הכח אל הפועל הלכה למעשה.ולהוציא מ

 
ושלמות  תום שלאור יש גילוי בחודש זה ר, כלומ ."אה+בה + תם=ו+ז + תמ"צרוף יש  תמוז בתיבה

התורה לימוד על ממש את עצמו  המית ,הצדיקמשה רבינו, כי את בנ"י. רבינו ה' ומשה של  האהבה
י"ז  - לועד  סיוןלחודש ז'  - מ .בהר סיניולילות לא אכל ולא שתה ארבעים ימים משה  שהרי ה'. מפי

  ירד מהר סיני עם שתי לוחות העדות הראשונות. אזבחודש תמוז 
 

קבלת התורה שבעל פה בנוסף לתורה שבכתב עם גם על מלמד ד'  -או חודש ה  הרביעיתמוז  חודש
מתקבלת  ואז "ותמד ל דגם כך:"מילוי ניתן לכתוב ב "דלת"כי את האות  .הלוחות הראשונותקבלת 

 התורהבי יהודה הנשיא מחשש שלא תשכח ספר שנכתב על המשנה אותה ערך ר. זה התלמודהמילה 
את הדרכים המוליכות אותנו לממש  שהיא מפרשתבכך  התושב"ע חשיבותמישראל, שבעל פה 

 ה של הבורא.דות ההשפעימב ולדבוקלהדמות  ובצורה זו למעשה את מצוות התורה שבכתב
 

 )סוף מלאכי('שה מ'ורת ת'כרו ז" (תורה ריז ,חלק אלקוטי מוהר"ן, )כותב רבינו נחמן מברסלב 
)שער היחודים ,כרון לתקן השכחהיבתמוז, צריכים להמשיך הז ,ואו. כי אז חסר, תמזת וביראשי ת
וה השכחה, כמו שאמרו נתהידי הלוחות שנשתברו בחודש תמוז  כי על כי אז נתהוה השכחה, פרק כ(

אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה  :)עירובין נד(כרונם לברכה ירבותינו ז
כי מאחר שנשתברו הלוחות נסתלק הואו, כי הלוחות הם  " כנ"ל,תמזמישראל, ועל כן חסר ואו מ"

'תן מ'מן זגם  חבן ששה.והלוחות ארכן ששה ור כרונם לברכה,יכמו שאמרו רבותינו ז בחינת ואו,
נחשב שזמן מתן תורתנו  ,מסביררבינו  לעניות דעתי , כי בתמוז נתנו הלוחות"תמזבות י'ורתנו ראשי תת

שדווקא בזכות , ירוביןמפני חטא העגל. ומביא ממסכת עלמרות שהלוחות הראשונות נשתברו כך 
שבירת הלוחות על ידי משה רבינו לא נשתכחה התורה מישראל, כי בעצם השבירה של הלוחות לעיני 

את התורה עדין  וכאילו לא קבל, כלא היומהלוחות הראשונות  לשכוחמראה משה לכולם כל ישראל 
תורת את  ש לזכורכי בעת הריחוק י. למרות החטאעתה יש לכסוף ולהשתוקק מחדש לתורה חדשה, ו

בכדי לא להתבלבל , שלוןימהות הכעצם כרון של יהזסלק במחשבה את לבמשה, לתקן את השכחה 
ככלי הזה  סיוןיבנעזר ילהיש אבל . להתקרב לבורא עולםכמו התכלית מן ולשכוח  חס ושלוםולפול 

 יש מאין.להתחיל מחדש, 
  

קון י"כי זה עקר הת, הלכות ספר תורה ד()לקוטי הלכות, כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן 
מחו  יקא כדי שיוכל כל אחד לסלקהמשיך תקון על ידי שבירת הלוחות דוהגבורה הנפלאה של משה ש

כדי שיוכל להתחזק שלא יפל בשום אפן  ודעתו בכל פעם ולהשכיח ולסלק מדעתו לגמרי כל מה שעבר
 ,נשבראת עקמימות רצון הלב ה שריהמי, בשרבע"ה נזכה ללב אז ו "רק להתחיל בכל פעם מחדש

עם כל בשורות טובות ל בשרתפילה אל האל, בכדי ל שירר שורלהתחיל מחדש ל ,בורודווקא מתוך ה
 .ישראל, אכי"ר
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