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 חקת

ל ֻחָקה .1 ָּמה ַהֵפרוׁש ׁשֶ ּ ּ? 

ַתב  ָרֵאל: "י"ַרׁשִכָּ ָטן ְוֻאמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת ִיׂשְ ַהּשָׂ ּלֹוַמר ָמה ַהִמְצָוה ַהֹזאת, ְּלִפי ׁשֶ ּוַמה , ּ
ה ה ֻחָקה, ְְלִפיָכך. ַּטַעם ֵיׁש ּבָ ַתב ּבָ ּכָּ ֵזָרה ִהיא ִמְלָפַני. ּ ". ׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָהֵָאין ְלך ְר, ּּגְ

ַהר ִסיַני"ַהָקּבָ:  ְמָבֵארָּאְזַנִים ַלתֹוָרהָה ה סּוֵגי ִמְצֹות ּבְ לֹׁשָ לּו ׁשְ ְיַקּבְ ָרֵאל ׁשֶ . ּה ָאַמר ִלְבֵני ִיׂשְ
ֵדי ְלַנּסֹות אֹוָתם"ַהָקּבָ ך כְּ ָרֵאל ַעל כָּ תּוב , ְה הֹוִדיַע ִלְבֵני ִיׂשְ כָּ מֹו ׁשֶ ם לֹו ') כה, שמות טו(כְּ ם ׂשָ ׁשָ

הּו ם ִנּסָ ט ְוׁשָ ּפָ ה סּוֵגי ַהִמְצֹות ֵהם. 'חֹק ּוִמׁשְ לֹׁשָ ְכִליֹות ) א: (ּׁשְ  – ִמְצֹות ְסִבירֹות –ִּמְצֹות ׂשִ
ִלי ִצּוּוי ה ָאָדם ָהָיה קֹוֵבַע ְלַעְצמֹו ֲאִפלּו ּבְ ָבִרים ׁשֶ תּוב ', ּּדְ כָּ מֹו ׁשֶ ֵעיָניו ') כו, שמות טו(כְּ ר ּבְ ְּוַהָיׁשָ

הַּת לֹות ) ב. ('ֲעׂשֶ ֵהן ְמקּוּבָ ָאָדם לֹא ָהָיה קֹוֵבַע ְלַעְצמֹו–ִמְצֹות ׁשֶ ' ֲאָבל ַאֲחֵרי ִצּוּוי ה,  ִמְצֹות ׁשֶ
רּור ַטֲעָמן תּוב . ּבָ כָּ מֹו ׁשֶ ֵהן ֻחִקים ) ג. ('ְּוַהֲאַזְנָת ְלִמְצֹוָתיו') כו, שמות טו(כְּ  ִמְצֹות –ִּמְצֹות ׁשֶ

רּור  ֲעָמן לֹא ּבָ ּטַ תּוב , ְולֹא ָידּוַעׁשֶ כָּ ל ֻחָקיו') כו, שמות טו(ּוְכמֹו ׁשֶ ַמְרָת כָּ ְּוׁשָ ֵני "ַהָקּבָ. 'ּ ה ֶאת ּבְ ה ִנּסָ
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ִמְדָרׁש  אי ִא: ")ח, במדבר רבה יט(ֶּנֱאַמר ּבַ ן ַזכַּ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַאל ּגֹוי ֶאָחד ֶאת ַרּבָ ַאתּון ׁשָ ֵּלין עּוְבַדָיא ּדְ ּ ּ
ִפים ׁשָ ִמין כְּ ִפים" (ָעְבִדין ִנְרִאין כְּ ְכׁשָ ים ִנְרִאים כִּ ַאֶתם עֹוׂשִ ים ׁשֶ ֵּאֶלה ַהַמֲעׂשִ ּ  ֵמַעם לֹוֵעזַה). ּ

ִדְלַהָלן ֵּהִביא ֶאת ַהִמְדָרׁש כְּ ּגֹוי ֶאָחד ָאַמר : "ּ אי ׁשֶ ן ַזכַּ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבָ ה ָהָיה ּבְ אֹוָתם : לֹוּוַמֲעׂשֶ
ִפים ׁשָ ה כְּ ַמֲעׂשֶ ָפָרה ָהֲאֻדָמה ִנְרִאים כְּ ים ּבְ ַאֶתם עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ ַּהּדְ ָרה . ּ ַאֶתם לֹוְקִחים ּפָ ּׁשֶ

יִלים אֹותֹו ְלתֹוך ַמִים, ְּוׂשֹוְרִפים אֹוָתה ְטָמא , ְְולֹוְקִחים ֶאת ָהֵאֶפר ּוַמּטִ ּנִ ְּוַאֶתם ַמִזים ַעל ִמי ׁשֶ ּ
ֵמת ב ָעִמים) 'ְוג(' ּבְ הּוא ָטהֹור, ּפְ ר . ּּוָבֶזה ַאֶתם אֹוְמִרים לֹו ׁשֶ ָבִרים ֵאלּו ִאי ֶאְפׁשָ ַּוֲהֵרי ּדְ
אי. ַלֲהִביָנם ן ַזכַּ ן יֹוָחָנן ּבֶ גּוְפך: ָאַמר לֹו ַרּבָ ַעם רּוַח ָרָעה ּבְ : ָאַמר לֹו. לֹא: ָאַמר לֹו. ַָהִאם ִנְכַנס ּפַ

ג ְכַנס ּבְ ּנִ ן: ָאַמר לֹו. ּופֹו רּוַח ָרָעהַהִאם ָרִאיָת ָאָדם ׁשֶ ָעׂשּו לֹו: ָאַמר לֹו. כֵּ ָאַמר . ּוַמה ָהְרפּוָאה ׁשֶ
ָּהיּו ְמִביִאים ׁשֶֹרׁש ּוַמְקִטיִרים אֹותֹו ַתַחת ָהִאיׁש ַהֶזה: לֹו ַרח אֹותֹו , ּ ּּוַמִזים ָעָליו ַמִים ְוָאז ּבָ

ְמע: ָּאַמר לֹו ֶהָחָכם ַהֶזה. ָהרּוַח ָהָרע רְולֹא ִיׁשְ יך ְמַדּבֵ ּפִ ֶ ָּו ָאְזֶניך ַמה ּשׁ ָבר ִהיא . ָ אֹותֹו ַהּדָ
ָרה ָהֲאֻדָמה ֵמת. ַּהּפָ ְטָמא ּבְ ּנִ ֹוָרה ַעל ָהָאָדם ׁשֶ ְמָאה ִהיא רּוַח ָרָעה ַהּשׁ ַהּטֻ ֱאַמר, ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ : כְּ

ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ' לֹוַמר. )ב, זכריה יג(' ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ָיֹב: כְּ ׁשֶ יַח ַתֲעֹבר רּוַח ּכְּ ּא ֶמֶלך ַהָמׁשִ ּ ְ

ְמָאה ִמן ָהָאֶרץ ָרה ָהֲאֻדָמה, ַהּטֻ ֵמי ֵאֶפר ַהּפָ ים ּבְ ְּוָכך עֹוׂשִ ֵעיֵני ַהּגֹוי . ְ ְּוַהְתׁשּוָבה ָמְצָאה ֵחן ּבְ
יך ַהִמְדָרׁש". ְְוָהַלך ְלַדְרּכֹו ַּמְמׁשִ ָיָצא ָאְמרּו לֹו ַתְלִמיָדיו: "ְ ְּלַאַחר ׁשֶ נּו : ּ ָקֶנהַרּבֵ ִחיָת ּבְ ָלנּו , ְלֶזה ּדָ

ּלֹא ַהֵמת ְמַטֵמא ְולֹא ַהַמִים ְמַטֲהִרין ֶאָלא ָאַמר ַהָקדֹוׁש ! ַּחֵייֶכם: ָאַמר ָלֶהם? ָּמה ַאָתה אֹוֵמר ּ ּ ּ ּ
רּוך הּוא ֻּחָקה ָחַקְקִתי: ְּבָ ַזְרִתי; ּ ֵזָרה ּגָ ְכִתיב; ּּגְ ֵזָרִתי ּדִ אי ַלֲעבֹר ַעל ּגְ ַ ּאת ֻחַקת ֹז': ִּאי ַאָתה ַרּשׁ

  ". 'ַּהתֹוָרה

ַזְרִתי- -  ּ ֻחָקה ָחַקְקִתי ּוְגֵזָרה ּגָ ּ   .ְוֵאין ָלֶכם ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ּבֹו, ּ

י ּר ִמקֹוְצק"ָהַאְדמֹו ל ֻחָקה ַעל ּפִ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ְוָקא ּבְ ָרֵאל ַלּגֹוִיים ּדַ ין ִיׂשְ ל ּבֵ יׁש ֶאת ַהֶהְבּדֵ ּ ִהְדּגִ
ִקּדּו ָמָרא ּבְ ְבֵרי ַהּגְ ין ּדִ ְקלֹון ְוָדָמא  ".)לא(ׁשִ ַאׁשְ ה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֶאָחד ְלָאִביו ּבְ ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעׂשָ

מֹו ן ְנִתיָנה ׁשְ ל . ּבֶ ְקׁשּו ִמֶמּנּו ֲחָכִמים ֲאָבִנים ָלֵאפֹוד ְוָהָיה ַמְפֵתַח מּוָנח ַתַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו ׁשֶ ּּבִ ּ ּ ּ
ָנה ַאֶחֶרת . ָאִביו ְולֹא ִצֲערֹו ֶעְדרֹו"ָנַתן ַהָקּבְָלׁשָ ָרה ֲאֻדָמה ּבְ ּנֹוְלָדה לֹו ּפָ ָכרֹו ׁשֶ ִנְכְנסּו . ּה ׂשְ

ָרֵאל ֶאְצלֹו עֹוָלם : ָאַמר ָלֶהם; ַחְכֵמי ִיׂשְ ּבָ ל ָממֹון ׁשֶ ם כָּ ִאם ֲאִני ְמַבֵקׁש ִמכֶּ ֶכם ׁשֶ ּיֹוֵדַע ֲאִני ּבָ
ם ֶא, ַּאֶתם נֹוְתִנין ִלי ֶּאָלא ֵאין ֲאִני ְמַבֵקׁש ִמכֶּ אּ בֹוד ַאּבָ ִביל כְּ ׁשְ ִהְפַסְדִתי ּבִ ָּלא אֹותֹו ָממֹון ׁשֶ ּ ."

ּבּוד ָאב ְוָקא ַעל ִמְצַות כִּ ָפָרה ֲאֻדָמה, ּדַ ן ְנִתיָנה ּבְ ָמא ּבֶ ֵדי ְלַהְראֹות ֶאת ? ְּוָלָמה. ָּזָכה ּדָ כְּ
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ָנאַמַה יד ִמּדוּבְ ֲעָמן ֵאיֶנּנּו מּוָבןּּגִ ּטַ ַרך ִמְצֹות ׁשֶ ל ַמּדּוַע ָנַתן ָלנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֶדֶרך ָמׁשָ ְ ְמָבֵאר ּבְ ְ .
יר ְמאֹד  ִעיר ַאַחת ָהָיה ְיהּוִדי ָעׁשִ ׁשּוט ְמאֹד–ּבְ ַעל ִמּדֹות ְתרּוִמיֹות.  ֲאָבל ּפָ לֹא ָהָיה , ּלֹא ּבַ

ים טֹוִביםַּתְלִמיד ָחָכם ְולֹ ַמֲעׂשִ ק ּבְ ִמְתַעּסֵ ֶאָחד ׁשֶ ְיהּוֵדי ָהִעיר לֹא ִהְתַיֲחסּו . ּא ָהָיה ָידּוַע כְּ
יֵרי ָהִעיר ין ֲעׁשִ ָהָיה ּבֵ ָכבֹוד ַלְמרֹות ׁשֶ ה. ֵאָליו ּבְ ָבה ַרּבָ ַאב לֹו ְמאֹד ּוְלַאַחר ַמְחׁשָ , ַּמָצב ֶזה כָּ

יַצד יּוַכל ְלׁשַ מֹוחֹו ַרֲעיֹון כֵּ ר ֶאת ַמֲעָמדֹוָעָלה ּבְ ַכְסּפֹו. ּפֵ י יּוַכל ּבְ יר ֶהְחִליט כִּ ך ֶאת , ֶהָעׁשִ ּדֵ ְְלׁשַ

ל ַרב ָהִעיר תֹו ִלְבנֹו ׁשֶ ְמֻחָתן ָהַרב, ְוָאז. ּּבִ ל ְיהּוֵדי ָהִעיר, ּכִּ דּו אֹותֹו כָּ ָנה ַהְיהּוִדי . ְיַכּבְ ּּפָ
דֹול ְוַהְבָטחֹות ׁשֶ ְדָכן ְוַאַחר ַלַחץ ּגָ יר ְלׁשַ ִהְצִליַח , ּל ְסכּוֵמי ָעָתק ֵהן ַלזּוג ְוֵהן ָלַרבֶהָעׁשִ

ל ָהַרב תֹו ִלְבנֹו ׁשֶ ך ֶאת ּבִ ּדֵ יר ְלׁשַ ַּהְיהּוִדי ֶהָעׁשִ ְ ה. ּ יר , ַאֲחֵרי ַהֲחֻתּנָ ִּהְבִחין ַהְיהּוִדי ֶהָעׁשִ
ַתָנה ָלל לֹא ִהׁשְ ַמָצבֹו ּוַמֲעָמדֹו כְּ ִּלְתִמיָהתֹו ׁשֶ ּ ּ ...ַ יר ֶאת ַהּשׁ ַלח ֶהָעׁשִ ּּוִבְקׁשֹו , ְדָכן ָלַרבׁשָ

ָהַפך ִלְהיֹות ְמֻחָתנֹו ֵעיֵני ַהִצּבּור ַאֲחֵרי ׁשֶ ַאל ַמּדּוַע ֶזה לֹא ָעְלָתה ַקְרנֹו ּבְ ִיׁשְ ּׁשֶ ְ ּ : ָעָנה לֹו ָהַרב? ּ
ים ׁשִ ִדים ִנְפּגָ ָבִרים ְמֻנּגָ ֵני ּדְ ר ׁשְ ֲאׁשֶ ָּצִריך ִלְבדֹק ַמהּו ַהַצד ַהמּוָבן ּוַמהּו ַהַצ, כַּ ּּ . ּד ַהלֹא מּוָבןְ

ְדָכן ׁשַ ר ָעָליו, כְּ ר ְלַדּבֵ ֶאְפׁשָ א ׁשֶ ינֹו ּוֵביִני ֵאין ַאף נֹוׂשֵ ּבֵ ְַאָתה ָצִריך ָלַדַעת ׁשֶ ְּוַהַצד ַהלֹא מּוָבן , ּ ּ
יֵנינּו  ּדּוך ּבֵ ִ אן הּוא ַהּשׁ ל ַהְמֻחָתן–ְכָּ רֹו ׁשֶ ּדּוך ַהֶזה ֶאָלא עֹוׁשְ ִ ִסיס ַלּשׁ ֵאין ּבָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ֵאין , ןִאם כֵּ. ְ

ַתָנה ִעיר לֹא ִהׁשְ ַמֲעָמדֹו ּבָ ָּמקֹום ִלְתִמיָהתֹו ׁשֶ ּ.  

ָנא יד ִמּדּוּבְ יר ַהַמּגִ מּוָבן ָלנּו ַטֲעָמן"ַהָקּבָ: ַּמְסּבִ ְוָנַתן ָלנּו ִמְצֹות ֲאֵחרֹות , ּה ָנַתן ָלנּו ִמְצֹות ׁשֶ
לֹא מּוָבן ָלנּו ַטֲעָמן ָרה ָהֲאֻדָמה, ּׁשֶ מֹו ִמְצַות ַהּפָ ַהָקּבָ. ּכְּ ֻמְפָתִעים ׁשֶ ים ׁשֶ ֵּיׁש ֲאָנׁשִ ָלה "ּ ּה לֹא ּגִ

ל ִמְצֹות ֵאלּו ל" ַהָקּבָ–ְֲאָבל ַהֵהֶפך הּוא ָנכֹון . ָּלנּו ֶאת ַטֲעָמן ׁשֶ ָמׁשָ מֹו ָהַרב ּבַ ַוֲאַנְחנּו , ּה הּוא כְּ
ׁשּוט יר ְוַהּפָ מֹו ַהְיהּוִדי ֶהָעׁשִ יֵנינּו ּוֵבין . ּכְּ ר ּבֵ ֲהֵרי ַהֶקׁשֶ ל . ה לֹא מּוָבן"ַהָקּבָּׁשֶ ַחְסּדֹו ׁשֶ ַרק ּבְ

ְלנּו ֶאת ַהתֹוָרה"ַהָקּבָ ל ֵחֶלק ִמִמְצוֹוָתיו"ּוְבַחְסּדֹו ַהָקּבָ, ּה ִקּבַ ָלה ָלנּו ֶאת ַטֲעָמן ׁשֶ ּה ּגִ , ָלֵכן. ּ
ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶאת ַמֲעָמֵדנּו ֶרַגע ׁשֶ ֵּיׁש ִמְצֹות ֲּאַנְחנּו לֹא ְצִריִכים ִלְהיֹות ְתֵמִהים ׁשֶ, ּבָ

ַהָקּבָ ָלה ָלנּו ַטֲעָמן"ׁשֶ   .ּה לֹא ּגִ

ּזֹאת ֻחַקת ָפָרה ֲאֻדָמה'ְולֹא ' ּזֹאת ֻחַקת ַהּתֹוָרה'ַּמּדוַע ֶנֱאַמר  .2 ּ ּ?'  

ְבֵרי ַרׁשִ הּוְבאּו ְלֵעיל"ַעל ּדִ ַתב ַה, י ׁשֶ ְפֵתי ֲחָכִמיםכָּ ה ְלַרׁשִ: "ׂשִ ָקׁשֶ ִתיב ִמַלת "ּדְ ּי ָלָמה כְּ ' ֻּחַקת'ּ
ֵניֶהם' ּתֹוָרה'ּּוִמַלת  אי , ׁשְ ַוּדַ ה ְלַרׁשִ' ַּהתֹוָרה'אֹו ' ֻּחַקת'ּדְ ה . י"ֶאָחד ְלחּוד לֹא ָקׁשֶ ָהא ַהְרּבֵ ּדְ
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ֵרׁשְּכִלי ָיָקרַה ָרה'ְולֹא ֶנֱאַמר : " ּפֵ נַֹסח ֶזה הּוא ְתׁשּוָבה ַלִמיִנים ַהמֹוִנים ', ּזֹאת ֻחַקת ַהּפָ ְּלִפי ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ַרך הּואחֹק ֶמֶל: לֹוַמר ָלֶהם, ֶאת ִיׂשְ ְך ִיְתּבָ י , ְ ְמקֹום ֵתַבת ' ַּהתֹוָרה'כִּ ְַהֶמֶלך'ּּבִ י ֵמִאתֹו ', ּ ּכִּ

ַרך ֵתֵצא תֹוָרה ִּיְתּבָ ּ ַלל ִמְצַות ַהתֹוָרה, ְ ֵאין ִמְצָוה זֹו ִמכְּ לֹא יֹאְמרּו ׁשֶ ּׁשֶ ת . ּ ָפָרׁשַ ָאַמר ּבְ ּוַמה ׁשֶ
ן י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵע': ָוֶאְתַחּנַ ל ַהֻחִקים ָהֵאֶלהכִּ ְמעּון ֵאת כָּ ר ִיׁשְ ּיֵני ָהַעִמים ֲאׁשֶ ּ ּ '

מֹוִנין ַעל ַהֻחִקים, )ו, דברים ד( ה ׁשֶ ַרּבָ ַמע ַאּדְ ְּוָכאן ַמׁשְ ָבר? ּ ָיֹכל , ְּתׁשּוָבה ַלּדָ י ֵיׁש ֻחִקים ׁשֶ ּכִּ ּ
יג ַטֲעָמם י ְלַהּשִׂ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ֲעָמם ִנְסָתר ִמכְּ, ַהּשֵׂ ּטַ ְוִנְגָלה הּוא ִליִחיִדי , ָלל ֶהָהמֹוןּזּוַלת ׁשֶ

ִריֵדי ַהּדֹור ל ָאָדם , ׂשְ ּּוָפָרה זֹו ַטֲעָמה ִנְסָתר ִמכָּ ָרה ְלַבד, ְְלִפיָכך... ּ ֹוְמִעים חֹק ַהּפָ ּשׁ , ָּהֻאמֹות ׁשֶ
אי מֹוִנין ָעֶליָה תּוב ְלַמְעָלה". ַוּדַ כָּ ל ַהֻחִקים ָהֵאֶלה': ּוְכמֹו ׁשֶ ֶּאת כָּ ל  ׁשֹוְמִע–' ּ ים ֶאת כָּ

רּור ּומּוָבן, ַּהֻחִקים ֵחֶלק ֵמֶהם ַטֲעָמם ּבָ ּבְ ן . ׁשֶ ם ַעל ֹחק - ֲּאַזי ֵהָמה ְיִעידּון"ְוִאם כֵּ ידּון ּגַ ַיּגִ
י ֵיׁש ּבֹו סֹוד ֱעָלם כִּ יג, ַהּנֶ ַעת ַהַמּשִׂ ֹקֶצר ּדַ   ".ְּוִיְתלּו ַהִחָסרֹון ּבְ

ַהִמָלה  ֵּיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ָאה ' ֻּחַקת'ּ ֶֹרׁש ּבָ מֹו ָחרּוט–' ָחַקק'ֵמַהּשׁ ֶזה.  כְּ י ַהתֹוָרה , ּּוְמֻרָמז ּבָ ּכִּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ֵלב כָּ תּוב ִנָתן ִלְמִחיָקה. ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲחקּוָקה ּבְ ָבר כָּ ן ּדָ כֵּ ַאר , ּׁשֶ ָבר ָחרּות ִנׁשְ ְַאך ּדָ

ְלָב. ְלעֹוָלם ְבֵרי ַהתֹוָרה ִיְהיּו ֲחקּוִקים ּבִ י ִאם ּדִ ל ַהִמְצֹות , ֵבנּוּכִּ ּאֹו ָאז ְנַקֵים ֶאת כָּ ּ ַאף ֵאלּו –ּ
ֵאיָנן מּוָבנֹות ָלנּו   . ׁשֶ

ים ָנה ּבְ, ּעֹוד ְלֵמִדים ַהְמָפְרׁשִ ּוָ י ַהכַּ ֻּחַקת ַהתֹוָרה'כִּ ל ִמְצֹות ַהתֹוָרה ' ּ ָעֵלינּו ְלַקֵים ֶאת כָּ ּהּוא ׁשֶ ּ
ם ֵאלּו ַהמּוָבנֹות ָלנּו  ּּגַ ֻחִקים–ּ ְגַלל ' ּ ְמַקְיִמים ֶאת ִמְצֹות הָאנּו. ּ כְּ ה ּבֹוְרֵאנּו ְולֹא ּבִ ך ִצּוָ י כָּ ְכִּ

סּוק . ֲהָבָנֵתנּו ִדְבֵרי ַהּפָ רּוׁש ּבְ ם ַהּפֵ ך ה'ֶזהּו ּגַ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאֶמך כַּ ּבֵ ָכַּ ָ ' ֶָאלֶֹקיך' ָּ
תּוב , )וט, דברים ה( ך ה'הֹוִסיף ַהכָּ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ְכִליֹות' ֶָקיךֶאלֹ' ָכַּ ַאף ִמְצֹות ַהּשִׂ ֵדי ְלַלְמֵדנּו ׁשֶ ּכְּ ָעֵלינּו , ּ

ַרך ְגַלל ִצּוּוי ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ   .ְַלֲעׂשֹוָתם ַרק ּבִ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָה ָרֵאלּ ין ַעם ִיׂשְ ּבֵ ל ַהַמהּוִתי ׁשֶ סּוק ֶזה ִנְלַמד ַעל ַהֶהְבּדֵ י ִמּפָ , ְּמָבֵאר כִּ
ל ַהתֹוָר ָאר ֻאמֹות ָהעֹוָלם, הְּמַקּבֵ ה ְטֵמא ֵמת . "ְּלֵבין ׁשְ ֵאין ַהּכּוִתי ַנֲעׂשָ ּבֹו ... ׁשֶ ל ׁשֶ ה ַהֶהְבּדֵ ִהּנֵ

ָכל  ה כְּ זּוַלת ֶזה ִהּנֵ ַלת ַהתֹוָרה ׁשֶ ֶאְמָצעּות ַקּבָ ָאר ַהּגֹוִיים הּוא ּבְ ְ ָרֵאל ִמּשׁ ֵני ִיׂשְ ּהּוְרמּו ַעם ּבְ ּ
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ִדּבור ה .3 ה ִהְתִחיָלה ּבְ ַּהָפָרׁשָ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן' ּ ּוַמּדוַע ֵאיפֹה ֶנֱאַמר . ֶאל מֹׁשֶ ר'ּ ּבֵ ' ּדַ
 ?)ְלׁשֹון ָיִחיד(' ֵָאֶליך'-ְו

ַתב  ֶמךְלעֹוָלם ִהיא ִנְק: "י"ַרׁשִכָּ ר, ֵָראת ַעל ׁשְ ִמְדּבָ ה ּבַ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ָרה ׁשֶ ְפֵתי ּוְמָבֵאר ַה". ּּפָ ׂשִ
ִתיב ֵאֶליך: "ֲחָכִמים ְָרצֹונֹו ְלָתֵרץ ָלָמה כְּ ָרה, ּ ּפָ ק ּבַ ה ִיְתַעּסֵ מֹׁשֶ ַמע ׁשֶ ֵאֶליך ַמׁשְ ּּדְ ִתיב , ָ ְּוְבָסמּוך כְּ

ּּוְנַתֶתם אָֹתה ֶאל ֶאְלָעָזר' י . 'ּ ּבֵ ֶמן ַזִיתְוִי'ֲאָבל ּגַ תּוב ִמי )כ, שמות כז(' ְָקחּו ֵאֶליך ׁשֶ ֵאר ַהכָּ לֹא ּבֵ ּ ׁשֶ
ק ּבֹו ה ָהָיה ִמְתַעּסֵ מֹׁשֶ ק ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ִתיב , ָּהָיה ִמְתַעּסֵ ֶמן ַזִית'ְְלָכך כְּ   ". 'ְָוִיְקחּו ֵאֶליך ׁשֶ

ַתב ָה ר' : "ן"ַרְמּבַכָּ ּבֵ רּו'ּדַ ּבְ ה הּוא ָהִעָק,  ְולֹא ּדַ י מֹׁשֶ ר , 'ֵָאֶליך'ְוַטַעם . רּכִּ ִמְדּבָ ן ּבַ ַיֲעׂשּו כֵּ ּׁשֶ ּ
ָעָתם ר ְלֻחַקת עֹוָלם, ִלׁשְ ָרֵאל ְוַלּגֵ ִתְהֶיה ִלְבֵני ִיׂשְ ה ׁשֶ ְּוַאֲחֵרי ֵכן ְיַצּוֶ ן ְלדֹורֹוָתם, ּ ַיֲעׂשּו כֵּ ְוֵכן . ּׁשֶ

ֶמן ַזִית ָזך' ְְוִיְקחּו ֵאֶליך ׁשֶ ה . 'ֻּחַקת עֹוָלם ְלֹדרָֹתם 'ןְוַאֲחֵרי ֵכ, )כ, שמות כז(' ְוגֹו' ָ ִמְדַרׁש ַרּבָ תּוב ּבְ כָּ
ה: ")ו, במדבר יט( רּוך הּוא ְלמֹׁשֶ י ֲחִניָנא ָאַמר לֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ַרּבִ י יֹוִסי ּבְ ְָאַמר ַרּבִ ְּלך ֲאִני ְמַגֶלה : ּ ָ

ָרה ֲאָבל ְלַאֵחר    ". ּ ֻחָקה–ַטַעם ּפָ

מֹוַּמה ְיָקר ּוְג: "ְּכִלי ָיָקרּוְמָפֵרׁש ַה ָרה ַעל ׁשְ ִתָקֵרא ַהּפָ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ ֻּדָלה ָנַתן ְלֹמׁשֶ ּ ְּוַהָקרֹוב ֵאַלי ? ּ
ֶזה ם ַהּגֹוְמָרה, לֹוַמר ּבָ י ִאם ַעל ׁשֵ ֵאין ִמְצָוה ִנְקֵראת כִּ ָרה ַעל ֲעֹון "ּוְלַדַעת ַרַז. ּׁשֶ ּפָ ָרה כַּ ל ַהּפָ

ָרה זֹו ... ָהֵעֶגל  ַכּפָ ה ִהְתִחיל ּבְ מֹׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ק ֶלָעָפרּכְּ ַרף ָהֵעֶגל ְוָטַחן אֹותֹו ּדַ ּשָׂ ׁשֶ ֹמר , כְּ ך ִיּגְ ְכָּ

ָרה ּפָ מֹו, ַהכַּ ַמר ִיָקֵרא ַעל ׁשְ ם ַהּגְ ּגַ   ". ּׁשֶ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה ירּ ר'ּוַמֲאָמר : " ַמְסּבִ ּבֵ א ַעל ִעַקר ַהִמְצָוה 'ּדַ ּ ּבָ ָרֵאל'  ִמְצַות ה–ּ ּוְלַצד . ְלִיׂשְ
יֹאְמרּו ִי ֶבת ַהִמּׁשֶ לֹא ְיִדיַעת ַטֲעָמה ְוסֹוָדה ֶנְחׁשֶ ה ִמְצָוה ּבְ ָרֵאל ֲהֵרי ָהעֹוׂשֶ ּׂשְ ּ לֹא ּ גּוף ּבְ ְצָוה כְּ

ָמה ַמר אֶֹמר! ְנׁשָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליך ָפָרה': ָלֶזה ּגָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ רּוׁש . 'ְוגֹו' ָּדַ ? ָּלָמה' ִיְקחּו'ּפֵ
ן ּבַ ַאָתה יֹוֵדַע ּוְמַכּוֵ ָבר ִלְהיֹוְתך יֹוֵדַע סֹוד ָהִעְנָין ּוְפָלָאיוּׁשֶ ית . ָּדָ ּּוְבֶזה ִתְהֶיה ַהִמְצָוה ַנֲעׂשֵ ּ

ָבה ַהְצִריָכה ה ּוְבַמְחׁשָ ַמֲעׂשֶ ֵלָמה ּבְ   ".ּׁשְ



 קֹול ַיֲעקב  חקת  ו

  
ֹ

תוב  .4 ַּמּדוַע ּכָ ם'ּ ים(' ּוְנַתּתֶ ַעם ַלְנִתיָנה ְלֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ? )ְלׁשֹון ַרּבִ ּוַמה ַהּטַ ּ
ַדְוָקא  ?ּבְ

ַתב ָה ֹחט . 'ְּוָנַתָת'ְולֹא : "ן"ַרְמּבַכָּ ֵניֶהם ְיַצּוּו ְלֶאְלָעָזר ִלׁשְ י ׁשְ ְּלַהְכִניס ַאֲהרֹן ִעמֹו ִלְכבֹודֹו כִּ
ים' ּּוְנַתֶתם'אֹו ָאַמר . ְלָפָניו יו ּוְלדֹורֹות, ָלַרּבִ   ". ַעְכׁשָ

ִתיָנה ְלֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַעם ַלּנְ ַתב ? ּוַמה ַהּטַ ְסָגן": י"ַרׁשִכָּ ְפֵתי ֲחָכִמיםּוְמָבֵאר ַה". ִּמְצָוָתה ּבִ : ׂשִ
ַתב "ַרׁשִ ְסָגן"', ּּוְנַתֶתם ֶאל ַהּכֵֹהן'י לֹא כָּ ֶּאָלא ִמְצָוָתה ּבִ דֹול . ּ ל ּכֵֹהן ּגָ ְסָגן ׁשֶ רֹוֶצה לֹוַמר ּבִ

ַהְינּו ֶאְלָעָזר דֹול ָטֵמא ָהָי, ּדְ ִאם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ ם ְסָגן ׁשֶ ׁשֵ ְמקֹומֹו ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדהְוִנְקָרא ּבְ ". ה ֶזה ּבִ
דֹול אֹו ּכֵֹהן : "ן"ַרְמּבַּומֹוִסיף ָה ְסָגן יֹוֵתר ִמּכֵֹהן ּגָ ִיְהֶיה ִחיּוב ַהִמְצָוה ּבִ ָנה לֹוַמר ׁשֶ ּוָ ְּוֵאין ַהכַּ ּ ּ

ֶאְלָעָזר ְוהּוא ָה, ֶהְדיֹוט ִתְהֶיה ּבְ ָפָרה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָעה ָהְיָתה ּבְ ֶּאָלא הֹוָרַאת ׁשָ ָגן ּ ָהִעְנָין ... ָיה ַהּסְ
ה ֻהּנָ כְּ ּבַ דֹול ׁשֶ ֵתן ַלּגָ י ִמְצָוה ַהזֹאת ְלעֶֹמק סֹוָדה ְראּוָיה ְלִהּנָ ּלֹוַמר כִּ ְואּוַלי . ְּולֹא ְנָתָנה ְלַאֲהֹרן, ּ

י הּוא ְקדֹוׁש ה, ּהּוא ִלְגֻדָלתֹו ׁשֹו' כִּ ִמְקּדָ ר ּבְ  ".ַּוֲחִסידֹו ַהְמַכּפֵ




