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 'ואנחנו בדאין'

מהשנה וחצי  שת חוקת מעבירה אותנו ב'בום' אחדפר

חטא  –הראשונות ליציאת מצרים, על כל הניסיונות שהיו שם 

קדימה כשלושים ושמונה  –המרגלים, המעפילים, קורח וכו' 

 ערב הכניסה לארץ.  ,, אל שנת הארבעיםשנים

הנושא המרכזי שכל המפרשים עוסקים בו הוא מיקומה של 

אירועי פרשיית פרה אדומה בספר במדבר, שקודמת לתיאור 

מי מריבה, ופטירת מרים  –שנת הארבעים בהמשך הפרשה 

ו וסירובו, הר ההר ופטירת הפניה למלך אדום לעבור בארצ

, מלחמת הכנעני, נחש הנחושת, מלחמת ארנון, אהרן

המלחמה עם סיחון שבזכותה כובשים את עבר הירדן המזרחי 

את ארץ סיחון ועוג, ותחילת ההתיישבות 'בערבות מואב, על 

ירדן ירחו'. הרבה נושאים שכולם קשורים לשנת הארבעים, 

 פרק י"ט. –ת פרשת פרה אדומה ולכולם קודמ

 של פרשת פרה אדומה היקוממ

מדוע מוקמה  –שלנו הפעם  , השאלה המרכזיתהציר  שאלתו ז

י מי מריבה, ואיך פרשת פרה אדומה דווקא כאן, אחרי קרח ולפנ

 לשאלה זו נוסיף כהרגלנו עוד כמה שאלות.  ?היא קשורה לכאן

  –רש"י מנסה להסביר את הסמיכות ואומר 

פרה לפרשת  למה נסמכה מיתת מרים. ותמת שם מרים

ס"א כמו שפרה אדומה ) מכפרין אדומה, לומר לך, מה קרבנות

 .:(מועד קטן כח) מכפרת אף מיתת צדיקים (מכפרת

הסבר על דרך הדרש שמסביר אמנם את הקשר  י נותן כאן"רש

ר איך י סבעדיין לא משל פרה אדומה לנושא שמופיע אחריה אך 

ורש"י כזכור קישר אותנו  –היא קשורה לפרשה שקדמה לה 

בכל פרשה מאז פרשת נשא לפרשה שקדמה לה; הקשר של 

הדלקת הנרות של אהרן בתחילת 'בהעלותך' אל קרבנות 

הנשיאים שבפר' נשא, הקשר של המרגלים בתחילת פר' שלח 

לצרעתה של מרים בסוף בהעלותך וגם את הקשר של פרשת 

ו כאן רש"י ואיל ,לפרשת ציצית בה נסתיימה פרשת שלחקרח 

משאיר אותנו 'לחשוב לבד' על הקשר. נוסיף לכך את שאלתנו 

אם זו שאלה כל כך טובה אז איך זה שרש"י באמת  –הקבועה 

 לא נדרש לה?

האמת היא שקשה להבין את המיקום של פרשת פרה אדומה. 

המקום הטבעי שלה איננו כאן שהרי באפר הפרה האדומה 

עם הקמת לפני כשלושים ושמונה שנה, התחלנו להשתמש 

י להיכנס למשכן חייבים להיטהר מטומאת מת(. המשכן )כד

ברור שהפרשה הזו אינה מופיעה בזמן הכרונולוגי שבו נצטווינו 

 –עם הקרבנות  'ויקרא'עליה. אני מבין למה היא לא מופיעה ב

מה לא קרבן, אבל למה פה? פרשת פרה אדובאמת כי היא 

מת. לכאורה הטומאת  ,עוסקת בטהרה מאבי אבות הטומאה

טבעי שלה הוא בין הפרשיות שעוסקות בטומאה המקום ה

תזריע, מצורע, אחרי מות או אמור. שם מדובר על איך  –וטהרה 

כהנים מתייחסים לטומאה ולטהרה, איך ישראל מצווים 

 להתייחס אליה.

 לך רשות להרהר אחריהאין 

נדמה שיש כאן חידוש עצום שהוא איננו כלל חידוש אלא דבר 

של הפרשה פותחת בדיבור  פשוט שחשוב לכל החיים שלנו.

 –הקב"ה אל משה ואל אהרן יחד 

ר  ֵּ֣ ל ֶאל ה'ַוְיַדב   ֶׁ֥ה ְוֶאֶֽ ר ֹמש ֶ אֹמֶֽ ן ל   )במדבר י"ט, א'( .ַאֲהֹרֹ֖

לעומת זאת בפסוק שלאחר מכן, התורה מצווה לקחת את 

  –הפרה אל משה בדווקא 

ר ה ֲאש ֶ ָ֔ ֹור  ת ַהת  את ֻחק ֵַּ֣ ֶׁ֥ה  ֹזֹ֚ ר ֶאל ה'ִצו   ֵּ֣ ב   ר ד ַ אֹמֹ֑ ל  ל  א ֵ֗ ר  י ִיש ְ ֵּ֣ נ  ב ְ

ה ִמימ ֵ֗ ה ת ְ ה ֲאֻדמ  ָּ֜ ָ֨ ר  יך ֶ֩ פ  ֶלֶ֩ ו  א   )שם ב'(... ְוִיְקחֵּ֣

  –ואילו האחראי על הפרה הוא דווקא הכהן 

ה  ֶאל ֵֶּ֣ם ֹאת ָ֔ ְנַתת  ּ֙ ֶאל ו  ה  יא ֹאת  ֹ֑ן ְוהֹוִצִ֤ ֹה  ר ַהכ  ֹ֖ ז  ה  ֶאְלע  ֲחֶנָ֔ ַ מ  ו ץ ַלֶֽ ִמחֵּ֣

י ֶֽ נ  ֹ֖ה  ְלפ  ט ֹאת  ַחֶׁ֥  )שם ג'(. ְוש  

מה הקשר של משה רבנו לפרה אדומה?  –השאלה היא כפולה 

למה יש צורך לקחת אותה אליו? האם לאורך כל הדורות נהיה 

מצווים להמשיך ולקחת את הפרה או את אפרה אל משה רבנו? 

אם מביאים אותה אל משה, למה הקב"ה מדבר אל  –שנית 

 "פתש חקת התורה שבת פר' 

 :השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:31|  19:13 -ירושלים 

  20:33|  19:28 -תל אביב 

 20:35|  19:21 -חיפה 

 20:33|  19:28  - מגדלטבריה ו

 20:32| 19:29 -באר שבע 
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זה נראה גם כבעיה  1משה ואל אהרן ומצווה אותם על זה יחד?

דבר אל שניהם אבל הציווי הוא רק למשה הקב"ה מ –בעברית 

 'דבר אל בני ישראל'...

  –רש"י אומר כאן שני דברים גדולים 

ואומות העולם מונין את  לפי שהשטן. זאת חקת התורה

לפיכך ? ישראל, לומר, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה

כתב בה חקה, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר 

לעולם היא נקראת על . ויקחו אליך . (במ"ר יט, ה) אחריה

 אפרה לא כלה. במדבר פרה שעשה משה, שמך

המצווה היא בסגן ובהר המשחה ולא בבית המקדש אבל חז"ל 

לימדונו, וכך פותח הרמב"ם בהלכותיו בנושא, כי עשר פרות 

אדומות הן כשהעשירית שבהן תהיה בימות המשיח בב"א, וכל 

ריה תמיד יש בה מה שנעשה בפרה אדומה לאורך ההיסטו

מהאפר של הפרה הראשונה שעשה משה רבנו. 'לעולם היא 

 נקראת על שמך'.

 –אבל במדרש, חז"ל מביאים הסבר שונה 

ַמר לֹו  א, א  י ֲחִנינ  ַרב ִ י ב ְ י יֹוס  ַמר ַרב ִ ה. א  ה ֲאֻדמ   ר  ֶליך  פ  ְוִיְקחו  א 

ה ַטַעם  ֶ ה ְלך  ֲאִני ְמַגל  רו ְך הו א ְלמש ֶ דֹוש  ב   ל ַהק   ה, ֲאב  ר  פ  

ה ר ֻחק    )במדבר רבה חקת ו'( .ְלַאח 

כלומר היא מיוחסת דווקא למשה רבנו וצריך להבין למה. אגב, 

אם הכוונה היא שפרה אדומה היא חוק שלא ניתן להבינו, 

'זאת חוקת הפרה' ולא 'זאת  –לכאורה הלשון היתה צריך להיות 

התורה' משמש שיש כאן  חוקת התורה'? ומכך שמופיע 'חקת

קשר לכל התורה כולה... מה שאנחנו רוצים לטעון הוא שרש"י 

 כאן הסביר את הכל, אבל נכנס לזה לאט ונסביר זאת.

נסיים את הפתיחה בשאלה נוספת. למה לא רצתה התורה 

לגלות לנו את טעמה של המצווה הזו? מה כ"ל רע לדעת את 

טעמה? ואם דווקא כן יש ענין שלא לדעת את הטעם של 

אז למה משה רבנו כן יכול או אולי צריך לדעת  –המצווה הזו 

 אותו ואנחנו לא?

בר נפלא על הרב חרל"פ זצ"ל מביא בפירושו 'מי מרום' הס 

'ואין לך רשות להרהר אחריה'. בדרך כלל  -דברי רש"י והמדרש 

מבינים שהכוונה היא שאין לערער על חוקה זו, ויש לעשותה 

גם ללא הבנה, אולם המדרש כתב 'להרהר' ולא 'לערער'. וחוץ 

ממתי יהודי שלא מקבל את הטעם למצווה מערער על  –מזה 

–א ללא טעם והבנה עצם המצווה?! חלק ניכר מהמצוות הו

ואין שום חשש שנבוא ונערער על עצם המצוות הללו. אלא, 

אומר הרב חרל"פ, שהקב"ה רצה שתהיה מצווה שתישאר 

למעלה מכל טעם והגיון. ולכן אין לנו רשות להרהר אחריה כי 

                                                           
הקב"ה אל אהרן משה ומרים יחד 'צאו זה מזכיר קצת את הקריאה של  1

שלשתכם' בסוף פר' בהעלותך, כשלאחר מכן הוא פונה רק אל משה. למה 
 לקרא לשלושתם אם אין כוונה לדבר עם כולם?

שמא מתוך הרהור נמצא בה איזה טעם ואז תתבטל כוונת 

 התורה שלא יהיה בה טעם.

 את משהלהבין 

שית נחזור לשאלה בה פתחנו. חז"ל אומרים נחזור לזה אבל רא

  –שפרשת פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל 

ַמר  ל ֶמֶלְך, א  ִטין ש ֶ ל  נ  ף פ   ט ִ ה ש ֶ ְפח  ל ְלֶבן ש ִ ש   בו  מ  י ַאי ְ ַמר ַרב ִ א 

רו ְך  דֹוש  ב   ַמר ַהק   ְך א  ה, כ   ַח ֶאת ַהצ ֹוא  ְתַקנ   ֹו ו  בֹוא ִאמ  ֶלְך ת   ֶ ַהמ 

בוֹ  ֶגלהו א ת   ע  ה ה  ר ַעל ַמֲעש   ְתַכפ   ה ו  ר   )במדב"ר שם ח'( א פ  

מאז  ,השתלשלות האירועים , אתבואו נראה את הכרונולוגיה

 אחרי החטא הנורא בעגל שהיה בי"ז בתמוז -חטא העגל 

בשנה הראשונה, משה רבנו התפלל ארבעים  יום ועלה לקבל 

יל עם את התורה שוב ביום הכיפורים. במוצאי אותו יום, התח

ישראל לנדב לבנית המשכן. בר"ח ניסן בשנה השניה הוקם 

המשכן, ישראל נטהרו לשם כך ע"י אפר פרה אדומה וגם 

הנשיאים הקריבו, ובכ' אייר 'בעשרים לחוש השני בשנה 

השנית' יוצאים מהר סיני שלמרגלותיו היינו שנה פחות עשרה 

ימים, אל המסע לארץ ישראל. אז גם מתחילות הנפילות 

 גדולות.ה

מיד אחרי הנפילה בקברות התאווה ובמתאוננים, מגיעה 

הנפילה הראשונה מתוך הרביעיה שקדמה לסיפור פרה אדומה 

מרים מדברת במשה. זה מה שמביא את הקב"ה ללמד את  –

'אמנם  –מרים ואהרן את ההבדל המהותי ביניהם לבין משה 

 גם אתם נביאים אבל משה נמצא במדרגה אחרת לגמרי מכם'.

הרמב"ם לומד מכאן ומביא בי"ג עקרי האמונה שלו שנבואת 

משה רבנו היא עיקר בפני עצמו. כלומר לא מדובר באספסוף, 

 בקצה המחנה אלא במרים ואהרן, גדולי ישראל.

היא במרגלים, וגם כאן 'ראשי בני ישראל  הנפילה השניה

המה'. גדולי העולם! יום חזרתם מהארץ למחנה, תשעה באב, 

היה צריך להיות יום ענק על בשורת הכניסה לארץ, יום התיקון 

על חטא העגל, אך חלף זאת הוא נהפך לתשעה באב של חורבן 

איזו התרגשות הייתה במחנה, מסיבה  2שאנו מכירים עד ימינו.

ובסופו של  –עשר גדולי האומה -ית שתוכננה לחזרת שניםענק

דבר הכל מתבטל. יש הרבה פרשנים שעסקו בלהסביר מה היה 

בפשט כבר חטאם של המרגלים אבל כלב בן יפונה מסביר זאת 

  –הפסוק 

ב ֶאת ֵ֛ ל  ַהס כ   ַּ֧ ם ֶאל ַוי ַ ֹ֖ ע  ה   ה  נו  ֹאת ָ֔ ש ְ ַרֵּ֣ ה ַנֲעֶלהּ֙ ְוי  ֹלִ֤ ֵֹ֗אֶמר ע  ֹ֑ה ַוי  ֹמש ֶ

י ֶֽ ה  י   כ ִ ֶֽ ַכֹ֖ל ל  ֹול נו  ר. כֶׁ֥ ים ֲאש ֶ ש ִָּ֜ ֲאנ  ַכֹ֖ל  ְוה ָ֨ א נו  ו  לֶֹׁ֥ ְמרָ֔ ֶֽ ֹוּ֙ א  ו  ִעמ  לִ֤ ע 

ֹות ֶאל י ַלֲעלֵּ֣ ֶֽ ם כ ִ ֹ֑ ע  ו   ה  נ  ֶֽ ו א ִממ ֶ ק הֹ֖ ֶׁ֥ ז   ל"א(-)במדבר י"ג, ל' ח 

וכבר הסברנו כמה פעמים שבעומק כוונתם הייתה 'חזק הוא 

מהקב"ה. 'באופן עקרוני אתם צודקים, גם משה'  – ממנו'

אומרים המרגלים, 'אבל השעה משחקת לרעתנו והסטרא 

כך גם יום י"ז בתמוז שהיה אמור להיות יום קבלת לוחות הברית, הלוחות  2
ל, בכי הראשונים, 'מעשה אלקים המה', ובגלל חטא העגל נהפך ליום אב 

 וצום.
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אחרא כ"כ חזק עכשיו, גם יותר מהנפש האלוקית שבי'. כלב 

לא מתווכח על העובדות אלא רק מפנה את תשומת לבם, 

מבקש להשקיט את הנפשות הסוערות, אל משה ואומר להם 

  לים.בגלל משה אנחנו יכו –

אחרי שמרים ואהרן נופלים בנק' ההבנה של מי  –זה מופלא 

הוא משה, כעת באותה נקודה בדיוק נופלים גם המרגלים ולא 

 מבינים בעומק מי הוא משה ומה מעלתו. 

לאחר מכן, מגיעה המכה הגדולה ביותר, זו שלפעמים אנו לא 

המעפילים. זו טרגדיה. אלו מוסרי הנפש  – שמים לב אליה

  -ים  שאומר

ינו  ֶאל...  ִלֵ֛ ו  ְוע  נ  ֵֶ֗ ר ִהנ  ֹום ֲאש ֶ קֵ֛ ַמֶׁ֥ר  ַהמ   אנו   ה'א  ֶֽ ט  ֶׁ֥י ח  )שם י"ד,  כ ִ

 מ'(

  –משה בענוותנותו אומר 

ל ֶׁ֥ין  ַאֶֽ י א  ֵ֛ ו  כ ִ ֲעלָ֔ ַ ֶכֹ֑ם ה'ת  ִקְרב ְ  )שם מ"ב( ... ב ְ

  –ואילו התורה אומרת 

ִרית...  ֹון ב ְ ה ֹלא 'הּ֙  ַוֲארִ֤ ֶרב  ו ֹמש ֶָ֔ ֶׁ֥ ו  ִמק ֶ ֹ֖ש  המ  ֲחֶנֶֽ ַ מ   )שם מ"ד( ַהֶֽ

 בלי הבנת משה. -שוב עולים 

בפרשת קרח שבאה מיד לאחר מכן, ושם הסוגיה היא בדיוק 

  –אותה סוגיה. מי זה משה 

י ֶֽ ן כ ִ ו  ֹזאתּ֙ ת  ְֶֽדעָ֔ ֶׁ֥ת כ   ה' ב ְ ֹות א  ִני ַלֲעש ׂ֕ ַחָ֔ ל  ה ל ׇש ְ ֶ ֹ֑ל  א  ֹ֖ים ה  ֲעש ִ ַ מ  ַהֶֽ

י י כ ִ ֶֽ ב ִ א ִמל ִ  )שם ט"ז, כ"ז( ֹלֹ֖

זה מה שכואב למשה ומוציא אותו  –'הטענה שאני בדיתי מלבי' 

מכל כליו. וגם שם מאתיים וחמישים איש מקריבי הקטורת 

 50%מצטרפים לקרח, מקטירים ונשרפים בידיעה שלפחות 

 מהסיכויים נגדם.

 כל גדולי האומה נופלים באותה נקודת משה.

וממנו נובע  ,גם החטא הראשון, חטא העגלבזה היה אמנם 

 –הביא את העם לבקש עגל? זה ברור, פסוק מפורש  הכל. מה

י ... ה כ ִ ֵּ֣ ְענו   זֶ ַדֹ֖ א י  ִים ֹלֶׁ֥ ֶרץ ִמְצַרָ֔ ֶאֵּ֣ ּ֙נו ּ֙ מ  ֱעל  ִ֤ר ֶהֶֽ יש  ֲאש ֶ ִאֵ֗ ֵּ֣ה ה  ֹמש ֶ

וֹ  ֶמה ה לֶֽ ֶׁ֥י   )שמות ל"ב, א'( ה 

מי שלא שם לב שזוהי הנקודה החורזת את כל החטאים של 

מפספס פה את העיקר. כשהגענו למעמד הר  –ספר במדבר 

סיני, העם אמר 'רצוננו לראות את מלכנו', כל אשר דיבר ה' 

נעשה. משה רבנו הולך ואומר לקב"ה שהעם רוצים לשמוע את 

הדברים ישירות ממנו ולא מפי השליח. אז במעמד הר סיני 

  –נאמר למשה מה שצריך לומר לכל עם ישראל 

... ֵּ֣ י ב   ֹנִכָּ֜ ה א  נ   ִהנ  ָ֨ ע  ב ֶהֶֽ ַעֵּ֣ ָ֮ ב ְ יך  ֶלֶ֘ י א א  ִרֵּ֣ ַדב ְ םּ֙ ב ְ ע  ע ה  ַמִ֤ ֲע֞בו ר ִיש ְ ן ב ַ

ְך ְוַגם ם ִעמ  ָ֔ ֹ֑ ינו  ְלעֹול  ֹ֖ ַיֲאִמֵּ֣ ך   )שם, י"ט, ט( ...ב ְ

מה שנאמר בשירת הים 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו' אינו 

מספיק. צריך להבין שהתורה חייבת להופיע דרך משה! עם 

ישראל שומע את זה ורק לאחר שהם רואים את הקולות, הם 

 –נבהלים ואומרים 

ר... ב   ה ְוַאל ד ַ ֹ֑ע  מ  נו  ְוִנש ְ ֹ֖ ֶׁ֥ה ִעמ   ן ַאת   ֶ נו  ֱאֹלִהֹ֖ים פ  ֵ֛ ֶׁ֥ר ִעמ   ו ת ְיַדב   מֶֽ  .נ 
 )שם כ', ט"ו(

הם מבינים שהם חייבים את משה, ואז כאשר משה בושש 

ח"ו גם אין תורה.  –מלרדת מההר הם מבינים שאם אין משה 

אז מה החטא? החטא הוא אי ההבנה שבכל אחד ואחד מאיתנו 

יש בחינת משה בתוכנו, וגם אם 'זה משה האיש לא ידענו מה 

 'גם בך יאמינו לעולם' לא יתבטל.-היה לו', הרי ש

הרמב"ם אומר שמשה רבנו מתעלה למדרגה אחרת מכל עם 

למרות שהוא ישראל, וכאילו מתבטלת לו הבחירה החופשית. ש

הוא היחיד שהגיע לכך שאין לו אלא רצון האלוקות.  -בשר ודם  

 אין לו משלו כלום.

בהתגלות הראשונה של הקב"ה למשה בסנה משה חושש 

מפרעה ומכל הטומאות הגדולות שיש בו ולכן מבקש מהקב"ה 

שלא ללכת בשליחות כי רק הקב"ה בעצמו יכול וצריך להוציא 

 -ה עונה לו תשובה עקרונית את ישראל ממצרים. והקב" 

שצריך לדעת, גם פרעה וגם בני ישראל, שהקב"ה מדבר דרך 

משה. הוא חלק מכולם אבל הוא מחוץ לכולם. 'כי אהיה עמך' 

אכן בשר ודם לא יוכל לעמוד מול פרעה להוציא את ישראל  –

ממצרים אבל אתה, משה, לא תופס ככל נפח, אתה בביטול 

לא שם, אני אהיה עמך. אתה אתה  -המוחלט וכשאתה שם  

 רק צינור.

 פרה אדומהטעם 

על מהות הטעם שמגלה הקב"ה למשה רבנו בפרה אדומה 

 –ש זיע"א מבאר הרבי מליובאוויט

טעם פרה אדומה שנגלה למשה אינו טעם שכלי המלובש 

נתגלה בשכלו של משה רצון עצמיות ה' עד שאלא  ,בשכל

שזה נהפך גם למהות של שכלו, ואדרבה, פגם בניסיון 

נפש יתכן אצל מי שמציאותו היא עצמאית ונפרדת.  מסירות

הוא צריך למסור את נפשו לאלוקות ולעמול להיפך מהרגלי 

השכל שלו, כדי להבין את התורה. לעומת זאת כל מציאותו 

של משה רבנו היא אלוקות ולכן עצם מהותו היא מסירות 

 ()ליקו"ש נפש.

מתפעלים מבני קרח אנחנו נתחיל לבאר דווקא מהסוף. תמיד 

ום בגיהנום ולא מתו ואמרו 'משה אמת שנתבצר להם מק

. יש מדרש תנחומא (ד.", עא בתראבב) ותורתו אמת ואנחנו בדאין'

שאומר שכאשר התחילו לרדת באדמה אמרו  )מהד' בובר(מדהים 

 –'משה נשיא, אהרן כהן גדול, משה מלך'  –שם קרח ועדתו 

 'ואנחנו בדאין'. –ורח הוסיפו אומרו אבל רק בניו של ק

 –השיר המפורסם 'משה אמת ותורתו אמת' מכירים את כולנו 

קטוע באמצע. חסרה שם התשובה של בני קרח, הוא אבל 

'אני שקרן'!  –האמת היחידה שאדם צריך להגיע אליה ולומר 
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זה השקר הכי הרי  ..., ובכל זאתאני מבין שקשה לשיר את זה

לומר 'משה אמת ותורתו אמת'  –נורא שאדם יכול ליפול בו 

יים כך את השיר. גם קרח שר את זה וגם מאתיים וחמישים ולס

 ..מקטירי הקטורת.

 !יםשקרשכולו 

כשרצה הקב"ה לברוא את האדם, אומר המדרש המפורסם 

  –הוא בא להתייעץ בין היתר עם האמת 

א"ר סימון: בשעה שבא הקב"ה לברא את אדם הראשון, 

נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות חבורות, מהם 

 )תהלים פה(א, ומהם אומרים ִיברא, הה"ד אומרים אל ִיבר  

 '. 'חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו

א שהוא גומל חסדים א  אומר ואמת, חסד אומר ִיבר  אל ִיבר 

א שהוא עושה צדקות, שכולו שקרים שלום , צדק אומר ִיבר 

 .אומר אל יברא דכוליה קטטה

 )דניאל ח(מה עשה הקב"ה? נטל אמת והשליכו לארץ. הה"ד 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון . ותשלך אמת ארצה

תעלה ? העולמים, מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך

אמת מארץ  )תהלים פה(אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב 

 )בראשית רבה ח', ה'(. .תצמח

'אל ייברא שכולו שקר'. זה לא נשמע כך כך  –אמרה האמת 

? אין שום דבר אמיתי? יפה. איך אתה אומר שכולו שקר? הכל

טענת האמת היא שעדיף  3אבל זו האמת שאומרת את זה.

כולו שקרים. –שהאדם לא יברא כי הוא יהיה כל הזמן מתוסכל 

הוא מערבב אגו ברמה כזו או אחרת בכל מה שהוא עושה 

ופועל. האמת שאומרת 'אל ייברא' היא זו שעומדת מאחורי 

 מסוכנת מאד.  האנשים שהחליטו שלא להיות פה. זו אמת

אצל החסד לא כתוב שהוא אמר 'ייברא כי כולו חסדים', אלא 

'ייברא שהוא גומל חסדים'. הצדק גם הוא לא אומר על האדם 

 –'שכולו צדק' אלא 'שאוהב את הצדקות'. אבל אצל האמת? 

'שכולו שקרים!', כי גם כשהוא עושה צדקה אנונימית, אומרת 

מאת פלוני גומל האמת, הוא מבקש שיכתבו שזה היה '

הצדקות החפץ בעילום שמו, מר זה וזה...'. כולו שקר. וכל אחד 

ואחד מכיר את נקודת השקר שלו, את נקודת התורפה שכולו 

 שקרים בה.

לא חכמה גדולה. צריך להיות טיפש  וז ,לדעת שיש הקב"ה

בשביל לא להבין את זה. זה שאני לא אובייקטיבי לגבי שום דבר, 

זה לא חידוש גדול. מי  –ננה אובייקטיבית וה'אמת' שלי אי 

צריך אחד כל שחושב שהוא אובייקטיבי הוא פשוט אויל. 

 אני לא אמת, אני אולי שאיפה לאמת.  -להפנים 

בפרק ג' בנתיב האמת בספר נתיבות עולם למהר"ל מפראג 

הוא מרחיב בנקודה הזו. הקב"ה ידע שהאמת תגיד שעדיף 

                                                           
 -צ"ל הביאו שאמ"ת ראשי תיבות בשם הצדיק הירושלמי ר' אשר פריינד ז 3

 מיד'.תשקר מני א'

ה? שלא ייברא האדם, אז למה הוא בכלל שאל אותה מלכתחיל 

עצם קיומו של האדם בבריאה, אומר המהר"ל, מעיד על כך 

שהאמת עדיין לא הופיעה. גם השלום במדרש הנ"ל אמר 'אל 

ייברא', והכוונה היא לשלום מבחינת שלמות. אינני יודע אם יש 

עוד שפה אחת בעולם שבה שלום ושלם היא המילה שמתארת 

ובדה עם החסר, הע –גם את זה שאני חסר וצריך 'להשלים' 

שאני חסר. עצם הבריאה היא השאיפה לשלמות. עצם 

 הבריאה היא הידיעה שאנחנו בדאין. 

ההבדל בין קרח לבניו הוא שקרח אומנם שר 'משה אמת 

ותורתו אמת' בהתלהבות אבל זה לא עזר לו והאדמה בלעה 

'ואנחנו -כי אם אתה לא מכיר בזה שאתה שקרן, ש –אותו 

גם אתה אמת, ואתה הרי כולך אז אתה בעצם אומר ש –בדאין' 

'מדוע  –שקר. והנפילה הזו היא הנפילה של כל גדולי האומה 

 לא יראתם לדבר בעבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא'.

הנפילה הזו גורמת לך להגיע למקום שיפוטי, כפי שמרים 

  –השוותה את עצמה ואת אהרן למשה 

ק ַאךְ ... ר  ֲהַרִ֤ ֵּ֣ ב ֶ הּ֙ ד ִ ֹמש ֶ ם ה'ב ְ א ג ַ ֹ֑ר ֲהֹלֹ֖ נו  ִדב   ֵּ֣  )במדבר י"ב, ב'( ...ב  

כך הגיעו המרגלים למקום שיפוטי אף יותר. הם לא רק הוציאו 

את דיבת הארץ רעה אלא אף קבעו ברוב דעתם שאנחנו, אני 

'כי חזק הוא ממנו'. מי שאל  –ואתם, לא נוכל לעלות לארץ 

אתכם?! איך אתם יודעים?! הם קבעו את זה רק בגלל שהם 

 ול אל משה.לא היו בביט

 מוחלטביטול  –פרה טעם 

בעולם הקבלה, משה מייצג את הספירה של החכמה עילאה. 

זו ספירת השתיקה. אתה שותק כשאתה בטל לגמרי אל 

האינסוף. הקב"ה לא מגלה לנו את טעמי המצוות מפני שזה 

דבר שאני מסוגל להבין אותו בהיגיון שלי, ואז אני עלול להגיע 

ת הנפש. לכל לרגע שאני לא אקיים אותו ולא אפעל בו במסירו

היגיון אנושי יש שני צדדים, והקב"ה רוצה שנהיה קשורים עם 

 התורה בקשר של מסירות הנפש.

רק לאדם אחד בעולם אפשר לגלות את הטעם של המצוות, 

למשה, כי הוא דבוק לגמרי בעצמיות  –את הרצון האלוקי 

 האלוקות, אין לו משלו כלום.

דל בין 'חקת לכל הטומאות אין לכאורה טעם. אז מה ההב

רק שעכשיו  –התורה' אליהן? כל הטומאות עוסקות ביהודי חי 

הוא מצורע, זב או שנגע בנבלה. כלומר יש כאן עדיין נקודה 

שקשורה באלוקות שמשם אתה יכול לראות בנגלה איך ניתן 

להיטהר. אבל כשאתה רואה מוות, אז אין לכאורה שום נקודת 

יא חזרה למעלה. אבל קשר לאלוקות כי הנשמה כבר לא בו, ה

משה רבנו קולט את הטעם של פרה אדומה ומבין שטומאת 

המוות היא רק הטעיה שלנו, היא לא באמת קיימת, היא לא 
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כי אין מת, אלא זו מציאות של חיים שאין לנו מסוגלות  –אמת 

לקלוט אותה. רק מי שנמצא בביטול כזה, משה רבנו יכול הבין 

טעם פרה', ולכן אין אפר פרה 'לך אני מגלה  -את הטעם כאן 

 שאין בו מאפר הפרה הראשונה שעשה משה רבנו.

הציווי על הפרה צריך להיות למשה ולאהרן יחד למרות שהיא 

'דבר.. ויקחו אליך...' כי תפקידו של אהרן,  -קשורה רק למשה  

זה שיצטרך לטפל בפרה, הוא לעמוד ליד משה ולראות שכל מה 

טומאת המוות הוא מכח שיש לנו כח לעסוק בטהרה מ

 ההתבטלות אל משה.

 !משהיש  – ם בעול  יאושאין 

אז התפיסה שהאדם משקר תמיד, של  'משה'אלמלא יש 

'אנחנו בדאין', יכולה להביא אותי לייאוש. זו נקודה עצומה 

אם 'אנחנו בדאין' אז הדבר היחיד שיש לי לעשות  –בהבנה 

הוא להיצמד אל משה. גם אם לא הלך לך עכשיו במה שרצית 

 להיצמד למשה. –

ר הכח שלנו נובע מזה שאנחנו מנסים לראות את עצמנו חוס

כמשה, וכשאני יודע שזה לא קיים בי אז אני נכנס למצב 

שיפוטי כלפי הזולת. אני מרגיש קודם כל שאני צריך להוכיח 

שאני לא הרמאי היחיד בעולם. אבל אם הייתי יכול להירגע 

 ולהבין שבזה חפץ הקב"ה...

ץ של "לחזרת הש בנוסח האשכנזיםשמופיע יש פיוט מדהים 

  - יום הכיפוריםמוסף של 

ֶתך   ימ  ר א  ִכיםמון מַ הֲ ב ַ  ֲאש ֶ דוש  פב ְ  ...ְלא  י ק  ש  צְ ב ִ  ...וְתח  י ש   נו פ 

ש    ....ש  

ה ה ְתִהל   ִבית  ִין. מִ ק ְ מִ  ְוא  י א  נ ף. מ  ק  רו א  י ְבח  י ֱאֶמת. ְר וְרא  חוק 

ֶתך  ר  מ   י ֶצֶדק. ְוִהיא ְתִהל    .יק 

אתה מטיל  ,ריבונו של עולם ,הפיוט אומר שאת האימה שלך

אבל אתה מתאווה לתהילים של קוראי שקר,  - על המלאכים

'והיא תהילתך'. זה פיוט  –אמת הי רחוקצדק, מהשל ריקי 

, שאני שקרןהבין ל  מדהים שיש מקומות שלצערי מדלגים עליו.

 .רחוק מהאמתבדאי, 

דה שבה האדם רצה לקבל את בעצם קבלת התורה הגענו לנקו

זה הרצון הכי טהור ולכן משה שמח בו. אך אז  –המלך בעצמו 

'אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע  –אמר הקב"ה למשה 

העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם'. החידוש של עם ישראל 

 'משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאין'הוא שיש תורת משה ו

. העם כל כך רצה 'ותורתו אמת משה אמת'ואנחנו נצמדים ל

משה  –כבר את משה עד שהוא לא הבין את הנקודה הבאה 

לא בגלל שהוא עתיד לרדת חזרה אלא כי הוא נמצא  - לא מת

מה כאן עומד ומשמש אף ' –פה עכשיו אצלנו. חז"ל אומרים 

 .:(ג"סוטה י) שם עומד ומשמש'

על הפס' 'מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' 

  - הגמרא בברכות אומרת  ,(ב"דברים י', י)..' אלהיך

אין, לגבי ' –..., ועונה אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא?

 (ג"ברכות ל) '.משה מילתא זוטרתא היא

הרי הפסוק לא נאמר למשה אל על  –וכל הפרשנים שואלים 

שלכל יהודי  ,ישראל?! עונה על כך האדמו"ר הזקןידו, אל בני 

גם אם את  –יש נקודת משה בתוכו, 'עמך', היא קיימת בו 

המטשטש אותה היא בתוכך ואתה צריך להתבטל כלפיה, ולכן 

 זו מילתא זוטרתא גם עבורי.

בין פרשת המעפילים לפרשת קרח נמצאת פרשת ציצית בה 

  –נאמר 

א ... ר ְוֹלֶֽ ם ֲאש ֶ יֶכָ֔ ינ  ֶֽ י ע  ֵּ֣ י ְלַבְבֶכםּ֙ ְוַאֲחר  ִ֤ ו רו  ַאֲחר  תָּ֜ ים  ת  ֶׁ֥ם זִֹנֹ֖ ֶ ַאת 

ם יֶהֶֽ  ט()במדבר ט"ו, ל" ַאֲחר 

'אשר אתם זונים אחריהם', התורה מעידה שזאת  –זה מדהים 

  –עובדה, זאת מציאות. רש"י אומר שם ביטוי מדהים 

ים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את יהלב והעינ ...

 .העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות

ולא תתורו זו מחשבת  –והרמב"ם לומד שם שני לימודים 

אפיקורסות, ואחרי עיניכם זו מחשבת זנות, ואז הוא קובע את 

  –מצוות ל"ת מ"ו בספר המצוות 

שציוונו לקצר את שכלנו... נגבילו, נעמידו אצל התורה 

 והמצוות.

בית שכולו ספרים וטלית 'אתם אומרים בסברה  - קרח ועדתו

כון זה נ – 'קדושים ל העדהכ ', ואתם חושבים ש'שכולה תכלת

דאי שברמה הפנימית כולם קדושים אבל בשביל אבל זה שקר. ו

להגיע לזה צריך לעבוד עבודת חיים, להכיר את הבדאות שלי, 

 כי יש בתוכי 'משה'. –ולא להיבהל מההכרה בכך 

אין מציאות יותר אמיתית ויותר אופטימית מהכח להכיר 

, שאנחנו בדאין, כל אחד עם הבדאות שלו. ואני צריך את משה

 ומשה, רעיא מהימנא, מופיע בתוכי ואני מתבטל אליו.

זו הפרשה שבלעדיה כולנו היינו נכנסים לדיכאון אחרי קריאת 

אז  –פרשת קרח, כי לכאורה כל גדולי העולם נפלו בנקודה הזו 

'לך אני  -מה הסיכוי שלי? לכן באה כאן פרשת פרה אדומה 

 מגלה טעם פרה אדומה'.

 ולהביןטעום ל 

פרה כוון הרבי כשהוא אומר שטעם אולי מותר לומר שמה שהת

אלא נתגלה בשכלו של משה אדומה אינו טעם שמלובש בשכל 

'ולא תתורו' -רצון עצמיות ה', אני יודע שאצלי אין את זה. אני ב

איזו נקודה. התייר אחרי אחרי משהו,  וחיפושנמצא עדיין בתיור 

איננו אמיתי, הוא חייב להביא הביתה תמונות יפות, והתמונה 

הוא צריך להביא זה את עצמו. תמיד תמהתי הראשונה היפה ש

'סלפי'? הרי אתה רוצה -למה תיירים כל הזמן מצטלמים ב –

להראות את הנוף שבו טיילת, לא? מה החשיבות של לראות 

הרי אתה נמצא גם כשאתה פה בבית... אבל זו  –את עצמך 
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להיראות בתוך התמונה, בתוך הנוף, זה  רוצההוא  –הנקודה 

 זה בתוכי. 'לא תתורוו'חלק מהענין. 

 –חשבתי מהו הטעם שגילה הקב"ה למשה בפרה אדומה 

המשמעות של המילה 'טעם' היא כפולה וזה רק בעברית. גם 

, סיבה. 'לכל העולם, Reason, אבל גם מלשון Tasteמלשון 

, אבל לך, Reason -אומר הקב"ה למשה, 'אני יכול לגלות את ה

 '. אצלך זה בפנים, בבטן. Taste -משה, אני יכול לגלות את ה

פרשת פרה אדומה היא הפתיח לחלק שמסיים את התורה, 

שמסיים את סיפור המדבר. רק אחרי פתיחה כזו אפשר להיכנס 

מי מריבה, הר ההר וכו', היהדיעה  –לכל המאורעות הבאים 

שיש לכל אחד בתוכו משה. שמשה הוא כולם והוא מחוץ 

והוא אני  –ודת האינסוף לכולם. הוא נקודת החיבור שלנו לנק

 בעצמי. 

 הוא הכלהנשיא  –שבתוכי משה 

נסיים במשפט שנשמע אולי כאיזו אימרה חב"דית אבל הוא 

  –רש"י מפורש אצלנו בפרשה. במלחמה עם סיחון כתוב 

ים ֶאל ִכָ֔ לּ֙ ַמְלא  א  ר  ח ִיש ְ ַלִ֤ ש ְ ֶלךְ  ַוי ִ ן ֶמֶֽ ר ִסיֹחֶׁ֥ אֹמֶֽ י ל  ֱאֹמִרֹ֖ )במדבר  ה 

 כ"א, כ"א( 

  –לרש"י קשה מדוע נאמר 'וישלח ישראל' ולא 'וישלח משה' 

ובמקום אחר תולה השליחות . וישלח ישראל מלאכים

דברים ב, )' ואשלח מלאכים ממדבר קדמות'במשה, שנאמר 

במדבר )' וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום'וכן  '(כו

וישלח ישראל מלאכים אל מלך 'וביפתח הוא אומר , (כ, יד

הכתובים הללו צריכים זה לזה, זה . (שופטים יא, יז)' וגו 'אדום

נועל וזה פותח, שמשה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר 

 .לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל

. זו לא אמרה חסידית לג' 'משה הוא ישראל וישראל הם משה'

תמוז אלא נקודת משה היא נקודת האמת שהיא ישראל. 

 -ואתה שנמצא מסביבה  ',נקודת משה'ודע שיש כשאתה י

צריך לא לתור כדי להיות קדוש. אתה אינך עדיין 'כל העדה כולם 

כי עד כמה שהמשפט הזה מתוק ויפה, הוא סכנת  –קדושים' 

יש בדתות  -כל הזמן בלי עבודה נפשות. 'כולם קדושים' 

כל ישראל בפנימיותם קדושים אבל אנחנו שאחרות. ודאי 

שאנחנו בדאין ולכן אנחנו עדיין בתהליך של התקדשות, יודעים 

זה  –, הביטחון שזה יצליח הזה והאופטימיות שלי בתהליך

שמשה הוא ישראל וישראל הם משה. 'כי בזכות הידיעה 

 -הנשיא הוא הכל'. הנשיא הוא הדבר שמנשא ומרומם אותי 

והוא הכל. שנשיא הדור הוא ככל הדור. הביטול אל צדיק האמת 

 הכרה של משה שבי, שנשיא הדור הוא הכל.ה -

המחשבה שאני לא בדאי וממילא אני אלוקות היא המחשבה 

ובתוך  הידיעה שאנחנו בדאיןדווקא הכי רחוקה מאלוקות. 

תוכנו יש 'משה אמת' היא החיבור שנותן את פרק י"ט כנקודת 

האור שלקראתה הולך כל הספר, מאז חטא העגל, שפרה 

אדומה באה לתקן אותו, שאז פגמנו בקשר שבינינו לבין משה, 

 'ויקחו אליך פרה אדומה'.-ועכשיו אנחנו סוגרים את זה ב

ה' אלקיכם בעז"ה שנזכה אחרי 'ולא תתורו' להגיע אל 'אני 

אמת', כי הכח להגיע לאמת הוא מתוך ההבנה של 'ולא 

תתורו', שיודע איפה אני נמצא, שואף להגיע ל'והייתם קדושים 

לאלוהיכם', יודע שזה אפשרי כי יש בי 'משה', ואז 'אני ה' 

 אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים אני ה' אלוהיכם'.

 

 


