
  לק"י

  פרשת חקת התשע"ה
 שאמר זה' וגו בי האמנתם לא יען" חקת פרשת רבה רשבמדאיתא ב
 אשר צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל יש ,)ח קהלת( הכתוב

 כמעשה אליהם שמגיע רשעים ויש הרשעים כמעשה אליהם מגיע
 את (הקב"ה) כשקלל ,מוצא (ה)את, הבל זה שגם אמרתי הצדיקים

 לנחש שהיה .כלום לטעון הניחו לא ,'וגו אתה ארור לו ואמר הנחש
 ואני ,תאכל לא לאדם אמרת אתה ,הוא ברוך הקדוש לפני לומר

 היה ,ואהרן .כלום לטעון הניחו לא ?מקללני אתה מה ,אכול לו אמרתי
  ."?מת אני למה ,דבריך על עברתי לא ,לומר לו

כי משה רבנו  ,מדבר על עניין המעשה של הכאת הסלע. והוא ,המדרש
 הם.י, לאסוף את העם ולדבר על הסלע לעינוה על ידי הקב"הונצט

שיוציא  ,היינו כאופן של להתפלל על הסלע ,ועניין לדבר אל הסלע
כי משה  העמק דבר.ספרו מוואלוזין ב הנציב פי שביאר מורנומים. וכ

 ,היה מנהיגם של עם ישראל ממצרים ובמדבר. והנה ,רבנו עליו השלום
באופן של למעלה מן הטבע. כי  הייתהבמדבר ובמצרים, כל הנהגתו 

היה משה רבנו  ,אשר בו נעשו הניסים כפי ציווי ה' יתברך אליו ,המטה
למען הראות מופתי ה' יתברך בעולם. ובעזרת המופתים  ,משתמש בו

והאמינו בה'  מארץ מצרים. ,הוציאם מארץ הכשפים והגילולים ,הללו
ואופן  בחינת ,כשראו מופתים אלו. וכל הנהגתם במדבר הייתה ,יתברך

המן יורד מן השמים  נהה ,ללאכועל מנת זה של למעלה מהטבע. כי 
ומים להם עם הבאר אשר הייתה  .ושליו גם כן. ועננים מפנים דרכם

 ,ליון נפש במדברישהוא כשני מ כל קיום של עם ,נודדת אתם. ובכלל
 ,כי אם על ידי ניסים. והנה ,הוא בלתי אפשרי מבחינה לוגיסטית

בבואם אל ארץ נושבת, אל ארץ אשר היא בחינת האמונה. אל ארץ 
זקוקים למטר השמים.  וכל עבודת האדמה, אשר הזריעה והחרישה

כל מעשה גשמי נצרך לרוחני. כי לחם לא יבוא בלעדי מטר  ,ובארץ זו
צווה  ,ולכןדי התפילה לה' יתברך. ייבוא על  ,. ומטר השמיםהשמים



יראה  ,עבור הסלע שיוציא מים. ובזה ,להתפלל אל ה' ,משה רבנו ע"ה
 ,בארץ ישראל ותםאשר ילכו בה בארץ ישראל. כי בהי להם את הדרך

 ,והנהה' ימלא ה' משאלותם.  ,ובדרך הטבע .יצטרכו להתפלל אל ה'
כי גם מים  על ידי תפילה בארץ ישראל. יםבא ,גשמיים לא רק מים

וכדברי  באים על ידי תפילה. ,בחינת דבר ה' ,שהם בחינת התורה
י" ישעיההנביא  ר ּכִ ֲאׁשֶ ם ֵיֵרד ּכַ ׁשֶ ֶלג ַהּגֶ ֶ ַמִים ִמן ְוַהׁשּ ָ ה ַהׁשּ ּמָ  ָיׁשּוב לֹא ְוׁשָ

י  .ָלֹאֵכל ְוֶלֶחם ַלזֵֹּרעַ  ֶזַרע ְוָנַתן ְוִהְצִמיָחהּ  ְוהֹוִליָדהּ  ָהָאֶרץ ֶאת ִהְרָוה ִאם ּכִ
ן ר ְדָבִרי ִיְהֶיה ּכֵ י ֵיֵצא ֲאׁשֶ י ֵריָקם ֵאַלי ָיׁשּוב לֹא ִמּפִ ה ִאם ּכִ ר ֶאת ָעׂשָ  ֲאׁשֶ

י ר ְוִהְצִליחַ  ָחַפְצּתִ יו ֲאׁשֶ ַלְחּתִ  ,הנה דבר ה' בא לאדם ,". ובארץ ישראלׁשְ
. והזיכוך הפנימי בא על ידי כוחה של תפילה ,פנימית ככותדעל ידי הז

 שהם בחינת כלי לאמונה וכלי לזיכוך פנימי. .על ידי התפילות ,לאדם
הנה כוח אמונתו גדול  .בדרך הטבעמבקש שייענה ו ,כי המתפלל אל ה'

ומבקש שייענה שלא בדרך הטבע. כי המאמין,  מהמתפלל אל ה' ,יותר
 כנסיגם לאחר שקיבל מבוקשו בדרך הטבע הנה יכול הבעל דבר לה

, עולם כמנהגו ולומר לו, הלוא זו היא דרכו של עולם אל לבוולהכניס 
בר ה', הנה שתיים טובות עשה. נוהג. והוא שמאמין כי הכל נהיה בד

בזה שהכניס הקודש אל  ,אחת, אשר דיבר פיהו נכונה ולשונו צדקה
 ,ניכי רק דבר ה' הוא המכוון. והש ,באמרו .עוקידש מעשה הטב ,החול

. מה שאין ועשתה פרי למטה ולמעלהבלבו,  רשהתשהאשר האמונה 
המתפלל למעשה שהוא מעל לטבע. הנה כוח האמונה אינו נשרש  ,כן

יבוא לו בפעם אחת בחינת אור גדול, ולאחר מכן בלבו ומתחזק, כי 
 אותו האור וייעלם, וכל מה שייענה בדרך הטבע, הנה יהיה מוגיהנה י

כי כוח הבחירה הנה הוא מוכרח בעולם חשוך  ,לו לדבר פעוט. ועודזה 
הנה יהיה מוכרח לבוא גם  ,מה שבא לו שלא בדרך הטבע ,שלנו. ולכן

על מנת שכוח הבחירה יהיה קיים  .שלא בדרך הטבע ,בסטרא אחרא
 מגרב: אומר נתן רבי, תניא': "קג דף סנהדריןוכדרך שאמרו ב ומצוי. 
 זה מתערבין מיכה פסל ועשן המערכה עשן והיה, מילין שלשה לשילה

 עצי של אש גשמים כבו לא מעולם: דתניא'. "כא דף יומאוב ."בזה
 ומנשבות באות שבעולם הרוחות כל אפילו המערכה ועשן, המערכה

שהיה עשן פסל מיכה אחד  ," דהיינוממקומו אותו מזיזות אין בו



וכל  .והיה מתערב בעשן המערכה ,לטבע מבחינות הדברים שהוא מעל
על מנת לקיים את כוח הבחירה בעולם. כי אם בא משהו  ,זאת

משהו בטומאה שמעל בקדושה מעל לטבע, הנה מוכרח יהיה שיבוא 
על מנת לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו אשר יבחר  ,. וזאתלטבע

אשר היא בחינת העראת האמונה  ,בארץ ישראל ,ועל כן בעולם.
ולהורות בזה לעם  .היה לו למשה לדבר אל הסלע ,בעבמעשי הט

את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ולהורות  ,ישראל
 דרבי אבותעל הסלע מתפללים. והוא בחינת מה שראינו בגם כי  ,להם
 ,תורה ללמוד שבקש ,עקיבא רבי זה .רגליהם בעפר מתאבק והוי" נתן

 מי ,אמר .חקוקה הבור חוליית וראה .בלוד אחת באר על לו וישב הלך
 לו אמרו. ?הוא ויכול להם אמר. החבל לו אמרו. ?הזו החוליא את חקק

 שחקו מים ?תמה את ולכך ,לו ואמרו .עליה תדיר שהוא מפני .הן
 קשה לבי וכי אמר). ט"י ד"י איוב( מים שחקו אבנים שנאמר !!!אבנים

עם ישראל  ,ועל כן. "התורה... מן אחת פרשה ואלמוד אלך ?מהאבן
הנה וודאי ייבהלו  .ויראו תוקפו של בעל דבר ,לארץ ישראל גיעוישכ

כי בכוח התפילה ניתן  ם,צריך משה היה להראות לה ,וייחתו, ועל כן
. ובהדיא אמרינן רא אבןקלדבר גם על הסלע, היינו בחינת ייצר הרע הנ

 האבן לב את והסרתי שנאמר, אבן קראו יחזקאל"'. נב דף סוכהב
 ,ל-א והיא היא הדרך העולה בית ."בשר לב לכם ונתתי מבשרכם
בחר  ,לידי עיצוב הסלע ולשנותו. ואולם, משה רבנו ע"ה המביאה

 ,כל ימיו, ועל כן ךבדרך המופת אשר בה הנהיג את עם ישראל במש
  ל כי אם למדבר. לארץ ישרא אומר לו ה' כי הנהגתו היא אינה ההנהגה

שלמה המלך כי  ,. ואומרובמדרש, משווה בין מעשה הטהור לטמא
בחכמתו, הנה כדי להביא את האדם אל עיקר חייו אל יראת השמים 

ם הזה. וזאת, על מנת שלא היה מהביל את כל ענייני העול ,האמתית
ציפיות ותקוות ממעשי העולם הזה. ויידע  ,ח שום אדם עלי אדמותּתַ פַ יְ 

אך ורק מענייני העולם  ,כי כל תקוותו ותוחלתו נגזרה ,כל בן תמותה
 ֶהֶבל ֶישׁ " ח פרק קהלתב ,הבא. והוא ששלמה המלך עליו השלום אומר

ר ה ֲאׁשֶ ר ָהָאֶרץ ַעל ַנֲעׂשָ יִקים ֵישׁ  ֲאׁשֶ ר ַצּדִ יעַ  ֲאׁשֶ ה ֲאֵלֶהם ַמּגִ ַמֲעׂשֵ  ּכְ



ִעים ִעים ְוֵישׁ  ָהְרׁשָ יעַ  ְרׁשָ ּגִ ּמַ ה ֲאֵלֶהם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ יִקים ּכְ ּדִ י ַהּצַ ם ָאַמְרּתִ ּגַ  ֶזה ׁשֶ
אשר  .היה הנחש הקדמוני ,כי ראש כל הרע בעולם ,והוא". ָהֶבל

 .על מנת להפריד את חווה מאדם ,הייתהתחילת מעשהו וראש כוונתו 
: יוחנן ר"דאעוד כמה מקומות בש"ס "ב': וקג דף יבמותכדאמרינן ב

 .וזה היה תחילת מעשהו "זוהמא בה הטיל חוה על נחש שבא בשעה
ובכך  .בלהטיל איבה בין איש לאשתו ,כל עניינו הוא ,ועד היום

כי איש ואשה שזכו שכינה ביניהם. כי אות י' באיש  להפריד אותיות ה'
הנה עניינו הוא  ,ואילו אהרון קדוש ה' שם ה'.ואות ה' באשה וביחד 

לאשתו. ובייחוד בין איש  .השלום. כי היה רודף ואוהב ומבקש השלום
ועניינו היה לחבר את אותיות ה'. והנה כאן המדרש משווה ביניהם. 

אבי אבות הטומאה מעשה והוא אתמהה גדולה?! הכיצד ישווה בין 
  . ?ובחירו 'קדוש האהרן מעשה ל

לאהרן גם  ,דילבולה ,כי באמת בדין היה לנחש לטעון ויש לומר,
הנחש היה לו לומר ד לטעון. והנה טענתם הייתה צריכה לבוא באופן זה

דהיינו אתה ציוויתה  דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין?
לאדם הראשון אל תאכל ואני אמרתי לו תאכל, לא היה לו לשמוע 
לי כי אם לך!!! אלא שאצל בורא עולם כיוון שמעשהו היה מעוקל 

  נה לא נתן לו פתחון פה.ומעוות מראשיתו ה

וכאן השאלה מתחדדת, למה לא נתן לאהרן פתחון פה? עד כדי כך 
  שמעשה הרשעים משתווה למעשה הצדיקים?

ולא אהרן? ואם כן סגי ליה  ,כי הנה מי שהרים המטה והכה היה משה
למשה ללקות!! ואילו אהרן לא הכה את הסלע? ולמה לא נתן לו 

, הלוא לא אנכי הכיתי בסלע, ולמה הקב"ה פתחון פה לטעון טענה זו
  ה?קֶ לְ אֶ 

ם" יח פרק משליאומר החכם באדם ב ,והנה ה ּגַ  ָאח ִבְמַלאְכּתוֹ  ִמְתַרּפֶ
ִחית ְלַבַעל הּוא האדם אשר יושב מהצד ואינו פועל  ,". דהיינוַמׁשְ

מלאכתו יושב בטל מו .ומתערב בעניינים אשר צריך הוא לעשותם
הנה חבר הוא לבעל משחית, היינו למי  .אשר היא מלאכת שמים



שהשחית והתעיב העולם מתחילה. כי מי שיושב בטל ואינו פועל 
 ב פרק אבותרפון בכעניין שאומר ר' ט ,ומתרפה ממלאכתו ,ועושה

 ליבטל חורין בן אתה ולא לגמור המלאכה עליך לא אומר היה הוא"
ִים"כי  ר הוא ופועל ביחד עם בעל משחית." הרי חבממנה ֲעַצְלּתַ ךְ  ּבַ  ִיּמַ

ָקֶרה ְפלּות ַהּמְ ִית ִיְדלֹף ָיַדִים ּוְבׁשִ ולכן גם כאן, אהרן היה לו למחות  ".ַהּבָ
הנה  ,ולתפוש במשה לבל יכה במטה. וזה שלא מיחה בו ומנע ממנו

חבר היה לבעל משחית, ועל כן בא מעשה הצדיקים כמעשה הרשעים. 
והנה אופן זה של חטא כלפי אהרון הרי בוודאי ייחשב לנו אפסי ארץ 

כי עפר רגליו כזכות ומצווה. ובוודאי כל מה שנאמר הוא בחינת ומלח
הלימוד על מנת להביא את האדם לפעול ולעשות, וח"ו לתלות דבר 

עד  . והואשתורה מלמדנו המדרש ,שאינו טוב באהרן קדוש ה'. אלא
עד שנזכה ונראה בביאת גואל  ,כמה יש לנו לפעול ולעשות ולא לנוח

  כוח אכי"רושם ינוחו יגיעי  .צדק במהרה בימנו

  שבת שלום

  יוסף בן דוד

  

  

  

 


