
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 לימודים ראשוניים  –תקופת הקורונה 

ה  'פרשת  זה לא רק  עבושבשבועות האחרונים מתפשטת בעולם מגפת הקורונה.   '

גם האירועים שקורים בשבועות האחרונים הם  החלק בתורה שאותו קוראים בשבת,  

. כמובן, את הלימודים והמסרים העיקריים אנחנו  מהם'פרשת שבוע', וצריך ללמוד  

כשרואים את התוצאות. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד כבר    זמן לאחר  לומדים רק  

 עכשיו?  

דם לא יכול לדעת מה ילד יום. לא הכל בידי האדם,  אה   ך כל אנחנו רואים אי-ראשית 

  ,שהקב"ה פיתח את המדע ושכלל את האמצעים והכלים שלנו  אפילו בשנים האלו

יודעים להתמודד עם הרבה דברים שפעם  ו   מה לעשות   ודעי לא  בני האדם  אנחנו 

ם  יבימל בידי ה'.  והכש  , אנו רואים אף על פי כן  ומחלות רבות,  בצורות כמו  ,  כנגדם

ופתאום ביום  אולם, תזמורת, אנשים,  מזמינים  אנשים מתכננים חתונה,  האחרונים  

מלונות, מפעלי  נופש ב. אנשים מתכננים  צריך לצמצם את האירועאחד מתברר ש

כל השנה, ב הפרנסה שלהם  חלק נכבד מן  וה פסח, זאת עצמם לחג ה התיירות הכינו 

   .ף ואיננול ח ל והכפתאום ו –לקראת אירועים רבות  הוציאו הוצאות 

 חירות ממלאך המוות

 כי תשאהרה"ג זלמן ברוך מלמד לפרשת שיחת 

לימודים ראשוניים ◆ חירות על הלוחות ◆ שברי לוחות ◆ דלתי  –קורונה  

 תשובה ◆ טב מלגיו ◆ המתק מרירותם של ישראל ◆ מה יעשה הבן ◆

 סם החיים
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ים 'צריך להיות בה'. שלנו הביטחון  י ְבָיּה ה' צּור עֹוָלמִּ ְטחּו ַבה' ֲעֵדי ַעד כִּ )ישעיה כו, ' בִּ

האמירה הזו היא כמובן   .ביטחוןלנו  בעולם אין  אחר  בשום דבר    ,רק בו יש מבטח  .ד(

  .ונשלא שיער והתקדמויות    נעימות  יכולות להיות הפתעות  ,גם לטובה   : לשני הצדדים

מ ְתַמְהָמּה  'אותנו    יךדר הנביא  יִּ ם  לוֹ   -אִּ ג('  ַחֵכה  ב,  ל)חבקוק  יכולה  תמיד    התחדש . 

 התקדמות לקראת הגאולה.

זה מלמד אותנו  עצומים מאוד. ויש להם כוחות גדולים ו קטנים יצורים הם   וירוסים

  כמו שאנחנו לומדים   .יותר מהגשמיותהרבה  חזקה מאוד,  יכולה להיות  הרוחניות  ש

אחילהתי הבלתי ס  הווירוסים  ולדעת  -ל  להפנים  צריכים  אנחנו  כך  שיש  נראים, 

קור המ  וזה   והשפעה.   כוחרבה  עליונים, מופשטים מאוד, ויש להם ה   עולמות רוחניים

 לכל הגשמיות שיש בעולם. 

  . רוחנייםה נים יעני כך גם ב  ,מדבקים באופן רחב מאודוירוסים מתפשטים שהוו כפיו

וירוסי להיות  טוביכולים  ה   : םי ם  ובקדושה,  שאנשים  כל  רוח  בענייני  מתרוממים 

  כולו.   זה פועל על העולם  -  מעלה -, מתקדמים מעלה קיו שפע אלעצמם במתמלאים ב

מידה טובה   ,הרעה, אדרבה מההשפעה  פחות  היא לא  באופן רוחני ההשפעה לטובה  

  כל הזמן, כל מופיעים בעולם  מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות. כוחות טובים  

יכול להדביק בבת אחת עולם  ומלא בכוחות רוחניים,  מסוגל להת  אדם אדם אחד 

לא תמיד מרגישים את זה, אנחנו    .מתעלה, כל הסביבה שלו מתעלה ששלם. אדם  

 זה. ה   נו להתרגל אל המבטתוללמד א  המציאות החדשה שאנחנו פוגשים כעת יכולה 

בסיסי ראשוני  לימוד  ה   זהו  מהאירוע  לומדים  ש  שוב,וזה.  שאנחנו  אמרתי, כמו 

את ההשלכות והתוצאות. אז נראה  בעתיד  יהיה רק אחרי שנראה  הלימוד העיקרי  

לעצמנו שהקב"ה  נשנן  רק  בינתיים  וצריך ללמוד מהם.  ומה אפשר  ה',  את מעשי 

נחכה. לא נכון לעסוק בזה באמצע התהליך. צריכים  ו  -   מדבר אלינו דרך המאורעות 

 וד את מעשי ה'.ר וללמתנוכל לדעת יולראות לאן זה הולך, ואז 

 חירות על הלוחות

   :ושבירתם הברית לוחות תשא עומדת פרשת נתינת -במרכז פרשת כי 

יַני ְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת תֹו ְבַהר סִּ ֵתן ֶאל ֹמֶשה ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר אִּ ים    ,ַויִּ ֻלֹחת ֶאֶבן ְכֻתבִּ

ים     .)לא, יח( ְבֶאְצַבע ֱאֹלהִּ
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ֶפן וַ  ןֵיֶרד ֹמשֶ ַויִּ ְשֵני ֶעְבֵריֶהם    ,ּוְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְבָידוֹ   ,ָהָהר  ה מִּ ים מִּ ֻלֹחת ְכֻתבִּ

ֶזה ֵהם ְכתֻ  ֶזה ּומִּ יםמִּ ים ֵהָמה   .בִּ ים    ,ְוַהֻלֹחת ַמֲעֵשה ֱאֹלהִּ ְכַתב ֱאֹלהִּ ְכָתב מִּ ְוַהמִּ

 .טז(-)לב, טו  ָחרּות ַעל ַהֻלֹחת ,הּוא

  הלוחות הראשונות זוכים ומקבלים את היינו  ומרים שאילוחכמינו זכרונם לברכה א

ַהֻלֹחת 'לא היתה מיתה בעולם.    - ַעל  חירות    ירות.רות אלא חֵ אל תקרי חָ   - '  ָחרּות 

   : ר' נחמיה ורבנן, ר' יהודה   :ממה? שלש דעות 

חירות מן המלכויות,    : חירות ממלאך המוות, ור' נחמיה אמר  : ר' יהודה אמר

 . םית מן הייסורחירו ורבנן אומרים: 

ארבעים  עוד  ו  מעמד הר סינישזכינו לאחרי    .ביותר  מדרגה עליונה ב  הן  הללו  חותהלו

הלוחות. הלוחות האלו   באות   - משה רבינו בהרל התרוממות והתקדשות של  יום ש

ל צריכים  ישראל    ריםה היו  רוחנית  ל את  תפארת  )אומר  המהר"ל  אדירה.  רוממות 

הצד  ש ,גבוה כל כך ם רוחנילעול  ואותנמרוממת הייתה קבלת הלוחות ש ,(מז ,ישראל

כי הרוח היא נצחית,    .יתה מיתה י שלא ה עד    -   כלפי הצד הרוחני הגשמי היה בטל  

 .בטלהוא שהגוף ו

עם    מדברות על צדדים נוספים של אותו התהליך: לדעת ר' נחמיה   הדעות האחרות

עם ישראל היה  כי  ,  נוות לא היו מתגרות בישראל היה עומד בראש האומות, האומ

ככ ועליון  ל  נישא  מתבטלות  ל  שכ עד  ך  היו  רבנן בפניו.  האומות  שאומרים    גם 

שאליה העולם    שלמותה .  וחדתימ   הסתכלותמוסיפים  הייסורים,  ן  מהיא  חירות  שה 

לפי כל הדעות    .טוב ונוחהיה  הכל  ו  עוד סבללא היה  ש  היה מתרומם היתה גורמת לכך

הטבע של העולם    .טבעה מעל  מדרגה ש  ל אאותנו    לרומםהיה    עניינם של הלוחות

העולם הישראלי  אם ישראל היו מתרוממים למעלת הלוחות  וקשיים,  ו  מגבלות א  מל

 .היה מתעלה למציאות עליונה 

 שברי לוחות

  היה ממש  זה ש  )תענית ד, ה(  בירושלמי   ים לנו חכמים אומר  . מתי בדיוק היה חטא העגל

 :של הלוחות למשה בעת הנתינה 

אומר  נחמני  בר  שמואל  טפחים  ותחהלו  :ר'  שישה  שישה  רחו  , ארכן  בן 

ריווח   ,טפחים וטפחיים  טפחיים,  והקב"ה  בטפחיים  תופס  משה  והיה 
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ביקש הקב"ה לחטפן, גברה    -   כיוון שעשו ישראל את אותו מעשה   .באמצע

)דברים '  ּוְלֹכל ַהָיד ַהֲחָזָקה 'הוא שהקב"ה משבחו    .ידו של משה וחטפן ממנו

משה תופסם, היינו  מבקשים לפרוח והיה    יוה הלוחות    :. ר' יוחנן אמר לד, יב(

ְשֵני ַהֻלֹחת ' : תיבדכ  . )שם ט, יז(' ָוֶאְתֹפש בִּ

  הוא הרגע הכי גדול,   לידי משה   ידי ה'מהלוחות  מדהים. זמן המסירה של    הציור הזה 

כביכול עוד  . הקב"ה  בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא  הקשר הכי הדוק שיכול להיות 

בשני   בשנוניםיל עה טפחים  ה מחזיק  התי, משה  באמצע. חתוניים  ריווח  ונשאר    ם, 

מח(  המהר"ל הם    ,חוקיםישנם  תורה  שבמסביר    )שם,  החוקים  ומשפטים.  מצוות 

במדרגה אמצעית:    הן  קשה להבין אותם בשכל. המצוותש  מאוד עד  נעליםעניינים  

זו    המשפטים   .מכירים אותםלא  לומדים אותם  אם לא  , אבל  אנושי  מובנות בשכל

מבינים  כבר  היינו    ,מלמדת אותנושהתורה היתה    אפשוטה יותר, גם לולה   ה גהמדר

מעצמנו ש  .אותם  התחומים  וכ אלו  לחברו  אדם  מחייב.  מה ודבין  דברים שהשכל   ,

אליה,  מאוד עמוקה  שייכות    ישראל , ומצד שני יש לעליונה   מאודא  ישה צד  בתורה יש  

 ת ביניים. ודרגבזה כמובן  ויש 

הקב"ה מתכוון  שמלמד אותנו . הירושלמי שראוי יות כמוה ל צריך לוהכהשיא, ברגע 

הכי לקבל את האור  -עדיין לא בריישראל    אך  ,אור עצום מאוד  להאיר על ישראל 

וישראל הם גשמיים,    ,אור גדול מאודלוחות הן  ה   תה התפוצצות.ילכן הי הגדול הזה, ו

הפער    למרות  ,מפגשהניסיון ליצור    .בלתי מוגבלשהוא  הם לא יכולים לקבל גודל  לכן  

חטא העגל. לא    וגרם שבר. זה   -  בין המציאות של העולם הזה ו  ם עליוניבין ה   ,הגדול

 מסוגלים לעמוד במקום כל כך גבוה. היינו 

מיוחד,  חדש ושל מכשיר  ראשוני  עושים ניסיון  כאשר  כמו ש  השבר הזה הוא שלב.

הבין  ול  וק דבלצריכים  ואחריו  יש התפוצצות. הניסיון הראשון לא מצליח,  לפעמים  

ו עניינם  זה שוב.  ולנסות    את המכשיר,   לשכללע אותה,  ות ומה ימנ רם להתפוצצמה ג

יכולת לקבל את  ה   לא במשך הדורות, זו המגמה, להחזיר את עם ישראל    של ישראל

 תהליך ארוך מאוד.  ו כמובןזה והלוחות הראשונים, 

 דלתי תשובה 

.  'דרך תשובה ל אלא כדי ללמד  ג לא חטאו ישראל בחטא ע'   :(ע"ז ה.)  חז"ל אומרים לנו

הרי לפי התיאור שהתורה מתארת את בני ישראל במעמד הר סיני הם היו במדרגה  
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י'שנאמר    רוחנית עצומה, עד כדי כך, ְרָאה ֹאתִּ ְליִּ ָלֶהם  ְלָבָבם ֶזה  ְוָהָיה  ֵתן  יִּ י  ָכל    ...מִּ

ים הגיעו בני    ה יל ארוממות הרוחנית שב שמח  עצמו כל כך  הקב"ה  )דברים ה, כו(    ' ַהָימִּ

מיד זו תהיה המדרגה שלהם. ולפי הגודל של המדרגה  א מבקש שת ל, עד שהוישרא

י ליתן  דבא ר' יהושע בן לוי ואומר שהם חטאו כלכן  לא היו אמורים לחטוא.  הזו, הם  

 ביחס לדוד המלך: ממשיכה הגמרא  .פתחון פה לבעלי תשובה 

 ,י לאותו מעשה ולא היה דוד רא:  אמר ר' יוחנן בשם ר' שמעון בר יוחאי 

יבִּ ְולִּ 'דכתיב   ְרבִּ לא היו  כן  ו  ,(לא היה יצר הרעלדוד    -  )תהלים קט, כב'  י ָחַלל ְבקִּ

שאם חטאו רבים    , אלא למה עשו? לומר לך  ישראל ראויים לאותו מעשה 

  :כלך אצל רבים שעשו תשובה, ואם חטא יחיד אומרים לו  :אומרים להם 

  .כלך אצל יחיד שעשה תשובה 

העגל, ועל תשובתו של דוד  ל אחרי חטא  בתם של ישראשויסתכלו על ת  בכל הדורות

  , רביםמ יחיד וגם  מגם  דוגמה  היה  וצריך  המלך, וילמדו שיש אפשרות לחזור בתשובה.  

  ; בגלל זכות הרבים   רבים שעושים תשובה סולחיםאולי יחשוב היחיד שדווקא לכי  

ו דברי  לחזור, אל  ליםולא יכ  שהם  רבים שעשו חטא גדול ה שלא יחשבו  מצד שני  ו

  א.הגמר

ללמד  בשביל  ו  ,לא היה ראוי שיחטאוש מה זאת אומרת    הדברים האלו מתמיהים.

כמובן  צריך להבין ש  ?החטאנגרם  בדיוק  איך    ,שיחטאו  דרך תשובה נגרם איך שהוא

ואילולי הקב"ה   ,לא הקב"ה הכשיל אותם, אלא שבכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו

שבכדי להתגבר על היצר אנחנו    תנו חז"ל מלמדים או.  ה נב(וכ)ס  לו  עוזרו אינו יכול 

הקדוש ברוך הוא כביכול סילק  . בשתי הפעמים האלו  צריכים תמיד עזרה של הקב"ה

 ללמד תשובה.   -הזו גדולה ה מגמה בשביל ה  את העזרה הזו,

למה צריך להכשיל את עם ישראל בשעה    ,)נתיב התשובה, ד(  המהר"ל , שואל  ועדיין

 ,בשביל ללמד דרך תשובה רק    ,בהר סיניאת התורה    בללק   ים עומד  הםשו,  זה ה  גדולה 

עונה   .יחזור בתשובה ושחטא  אחר    שהומי  אולא היה אפשרי למצ  ,וכן בדוד המלך

עוד  התשובה נבראה    .בדיעבדרק  לא    כתחילה ל  למושג ששהתשובה היא  המהר"ל,  

ה  תיאם הי   ן כל  .ובה שתה שתופיע בו    היא  המגמה של העולם   לפני שנברא העולם. 

ייצא שכל עניינה של התשובה   ,חטאה   לאעל ידי אדם ששייך  רק  פיעה  ה מותשובה 

אותו.    ן תק תלא מצליח לשלוט על כוחותיו ונכשל, התשובה  שאדם    . דיעבדבהוא רק  
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 מבטאת את התשובה  האמת היא שחטא. אבל  כתיקון להתשובה רק  זה מצמצם את  

.  היא תשובה  מדרגה למדרגה מת ומקדהתל כ  .בעולם כל מגמת ההתקדמות שקיימת 

יסודי צריך היה    .היא מטרת העולםזו   ידי עיקרי  בעולם  להתגלות  דבר כל כך  על 

כלל  דווקא    .אנשים שבטבע שלהם אין להם כוח והם נכשליםעל ידי  לא  והעולם,  

הקדוש ברוך  .מלמד דרך תשובה  - בשעה שהוא נמצא במצב הכי גבוה שלו  -  ישראל 

.  דלה של התשובה, שהיא לכתחילאיתוג  הזו ללמדנו אתעה  שא בהחט  הוא מזמן את

דוד מלך  '  היא מלכות שאינה פוסקת    ומלכותושלבו חלל בקרבו,    -  דוד המלך   וכן

 עניינה של התשובה.  ידו מופיע על   –' ישראל חי וקיים 

  חטא העגל, לפני  גם  היו אנשים שחזרו בתשובה  בזה מתבארת שאלה נוספת. הרי  

א אומרת שדווקא מחטא העגל ומדוד  הגמרלמה    ויהודה.  בןאור  ,אשוןכמו אדם הר

עליונה  ה מגמה  בתור ה עניינה של התשובה  אומר לנו המהר"ל, ש  תשובה.  יש ללמוד 

כמובן,    מתגלה דווקא בנקודות של שיא ובאנשים מיוחדים כדוד המלך. ,  עולםשל ה 

צא  נמ  לא  הוא  אבל  דותי כל הנפילות והיר אל תיקון  מתפשט גם  האור הזה  ממילא  

ה התשום.  רק ש תהליך  בה  גמור    .התקדמותה יא  שצדיק  אדם  במקום,  הוא  עומד 

מהר. התשובה ויותר  יותר  לנוע  כל הזמן  ששואפת  התקדמות  תנועה,  התשובה היא  ו

לשנות את המצב, להתקדם, לעלות ממדרגה למדרגה. לא חטאו ישראל אלא  באה  

  ה יעלי  ממנה   ותוציא  פילה נה ת  א  וךתהפ התשובה  שולכל דבר יש תיקון,  ללמדנו ש כדי  

תשובה  כשל התשובה, להפוך זדונות לזכויות,  הגדולה  זו המגמה    .גדולה   עוד יותר 

יש  תשובה מרוממת את החיים לחיים עליונים. מאז מתן תורה כל הזמן  ה   .מאהבה 

תה אמורה  ידרגה עליונה שהי אותה  לשוב  להגיע    ,להתקדם  , להשתפרבעולם מגמה  

לא  אז עוד    בעינינו במעמד הר סיני.  אקדוש ברוך הוה   לנוהראה  ש  ת, הדוגמאלהיו

הזו, י לקלוט את הרוחניות  דכ מספיק  זך  היה  לא  החומר שלנו עוד  היינו ראויים,  

ולהשיג את המדרגה    להשתפר ולהתעלותהוא  עניינו    ,מאזהעולם  המהלך הגדול של  ו

 .  הזו על ידי תיקון וזיכוך

 'טב מלגיו'

לכאורה  בדברי חז"ל יש    גדולה.  במצב של התקדמותום  היאנחנו נמצאים    ,ברוך ה'

אם  'שכמה יורדים הדורות, עד כדי כך  מאמרים שאומרים    נם ישמצד אחד    סתירות.

  ' אנחנו כחמורים   - אנחנו בכני אדם, ואם ראשונים כבני אדם    - ראשונים כמלאכים  
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כות  זדכומהנשמות הולכות  נימיות שחכמי הפאומרים לנו    , מצד שניאבל  .  )שבת קיב:(

ההסבר    . מגיעות הנשמות הגדולות ביותר  בדור עקבתא דמשיחא עד שבמשך הדורות,  

ההתנהגות ש  ,. זאת אומרת'טוב מלגיו ורע מלבר 'המצב הוא  לכך הוא שבדורות שלנו  

ישתפר  ילך וש   אבל מבפנים טמון משהו טוב מאוד  ,החיצונית נראית שלילית ונפולה 

מה שאדם רואה לעיניים זה מה  תמיד  נימי. לא  פ-ניםו תהליך פזה   .ל הזמןכד ועוד  עו

יש רוח  פנימיות  באותו הזמן בו  , שלילית מאודעלולה להיות  שיש בפנים. החיצוניות  

 . וגדולה  מאוד מתוקנת

בינתיים פשוט צריך לדעת  והתורה,  זה צריך ללמוד פנימיות  הדבר ה כדי להבין את  

ה   כך,  זה ש ה מזו  ה ציאות.  היא    ומזדככת.  כתהול זמן  מציאות הפנימית כל  והאמת 

אנחנו רואים התפתחות    .בחיצוניות של העולםשאפשר לראות את התהליך הזה גם  

הולך  יותר רוחני. העולם    ויותר מופשט, פחות מגושם,העולם נהיה יותר  כל הזמן,  

יפגע  אחד לא  שו לכך  דעו נשמאוד מפותחים  יש חוקים    .לא למלחמות  ,שואף לשלוםו

אחד   ,בשני ל  ושכל  השנישמ צריך  של  הפרטיות  על  התקדמות    .ור  של  תהליכים 

 .ערכיתומוסרית  , תרבותית

מאוד   השאיפה של החופשלדוגמה    שוליים.יש גם  כזו  התקדמות  כל  יחד עם  כמובן ש

אדם שלם    ,את השנילא צריך לכפות  אחד  והעיקרון שלה הוא נכון. אף  ,  מתפתחת

לדברים לא    החופשאת  ם  נצלימאם    ן שלילי,פלזה גם    אבל יש  .משוחררהוא אדם  

הם  כל התהליכים האלו  . כך  של תיקוןשאיפה  כלל השאיפה הזו היא  עדיין, כ  טובים.

כשהוא יצא מהכוח אל הפועל העולם  חיובי, ו יש בהם תוכן פנימי    אולם   , 'רע מלבר'

ואחד    בכל אחד   הכוחות הפנימיים החיוביים שטמונים  . יגיע לרוממות נפלאה מאוד

ולא בגלל  מהרצון שלו,    ,מעצמוממש  יהיה  האדם  ל  ש   הטובץ  החפ  ,יופיעו ויתגלו

מתוך עצמו יכיר את  כך נגיע למצב השלם ביותר, שבו האדם    . השפעה זרה חיצונית

את הרוחני    ,את הטוב והנכון והצודק להתקרב אליו, ירצה  ריבונו של עולם וירצה  

 והערכי. 

אל תקרי  'אים,  טבמ  חותהלוהזכרנו שהחירות ש  ונה, זושל השלמות העלי  המגמה   זו

  המגבלות, אפילו מהגוף,  מכל הזו היא מושלמת, חירות  חירות  ה .  'חרות אלא חירות

יראת המוות.  ולהשתחרר מלהסיר  שיש    אפילו חירות מהמוות. הרב זצ"ל מדבר על כך

ם  הדברי  ו,כז  גיע לרוחניות עליונה שמלא דבר אמיתי. אדם  ,  המוות הוא שקרלהבין ש
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 ו . זה , הוא משוחרר וחופשי באמתם מול הגובה העליוןליבט  אצלו באמתהגשמיים  

 עניינם של הלוחות הראשונים. 

 המתק מרירותם של ישראל! 

א התנהגותו של משה וה ללמוד מהמאורע של שבירת הלוחות  דבר נוסף שחשוב  

ד על  צליח ללמשהוא מ  זכות ה   לימודו  , עם ישראל  בורע  ו מסירות הנפש של,  רבינו

ב.  ישראל ה דבריש  לימינו  לול ים  גדול  המדרשים .  לימוד  מתוך  שנראה  רוצה    אני 

פונה אל הקדוש ברוך  משה  ,  )שמות רבה, מג, ג(  על ישראל   זכות איך משה מלמד    באיםה 

   :)לב, יא( 'ַוְיַחל ֹמֶשה 'הוא במילים 

הו מ  : רבנן אמרי  ...אלקים כמין דורוןל? שהכניס  ''ַוְיַחל מהו    : יה רב נחמאמר  

אמר    ?. כיצדבארמית(  מתוק)  לשון חילוי ' 'ַוְיַחלמתוק.  ר  את המ? עשה  ''ַוְיַחל 

כיון שבאו    :בשם ר' אחא בר אבא דמן יפו, בשם ר' שמואל בר נחמן  ר' אחא

ָמָרה 'ישראל למרה מה כתוב שם   ם מִּ ְשֹתת ַמיִּ )שמות '  ַוָיֹבאּו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלּו לִּ

ו, מה הנאה יש  ראמה נבהמים הללו ל'בלבו,    . התחיל משה להרהר טו, כג(

? מוטב היה אילו לא נבראו. ידע הקב"ה מה היה מחשב בלבו, בהן  לעולם 

היאך  ולא מעשי ידי הם? אלא אני מלמדך    !לא תאמר כן   :הקב"ה לו  אמר  

ראה מניין שלימדו הקב"ה כך?  ו  עשה את המר מתוק.  :אומר, אמור כךתהא  

ְצעַ '  ,)שם כה(  כתובמה    אין ויורהו אלא לשון לימוד.  . 'ץעֵ  ה'  ֶאל ה' ַויֹוֵרהּו  ק ַויִּ

את העץ, אלא גם לימד אותו  הראה לו  לא רק  ויראהו, הקב"ה  'ויורהו' זה לא כמו  

דבר שנראה לך מקולקל, אפשר  גם    : הדרכה מלשון הוראה ו  . 'ויורהו' כאן לימוד חשוב

  .להפוך אותו לטוב

ם  יוק וביקש האלר  כיוון שבאו ישראל למדב  היה הדבר מסורת ביד משה.

מכלה   ?ביקשת לאבד את ישראל  !ריבונו של עולם :ותם, אמר לו משה לכל

את המר  'עשה  ולא כך אמרת לי במרה, הוי מתפלל    ?אתה אותם מן העולם 

   !מרירם של ישראל )המתק(חלי  -  אף עכשיו '?מתוק 

לומדים שאנחנו  ראשון  זכות  לימוד  מה .  זהו  מבקשים  את    ה קב"אנחנו  להמתיק 

לכלות    ,רותהמרי זכות  ת.  מחווללא  ישראלנוסף  לימוד  על  מלמד  נמצא    שמשה 

 :)שם, סימן ו( במדרש אחר
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בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, עמד לו משה מפייס את    : ר' נחמיה אמר

עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם? העגל    ,ריבון העולמים  : אמר לו  .קיםוהאל

תה  א  והוא את הלבנה,   את החמה   אתה מזריח   לך!   יהיה מסייע   ,הזה שעשו

הוא משיב רוחות,    את הכוכבים והוא את המזלות, אתה מוריד את הטל 

מגדל צמחים.  הוא  גשמים  מוריד  למשה   אתה  הקב"ה  לו  אתה    :אמר  אף 

למה אתה    ,אמר לו משה לקב"ה, אם כן  !הלא אין בו ממש  ? טועה כמותם

 ? 'ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְפָך ְבַעֶמָך'כועס על בניך? 

באות  בעולם ונראה שהן  יש כל מיני רוחות מנשבות    .זה ה   המדרש  מד אותנולמה מ

ה לתקן   אבלעולםאת  שליליות  ,  הןו  הן  לתורה   ממש  לפעמים  אנשים  ו  ,מנוגדות 

 זה לא משפר וזו לא האמת,  זה משפר את העולם,  נראה ש  הן.ישראל נסחפים אחרימ

  ה, הרי ד על זלהקפיצריך  למה  אז    ליד התורה.  הבלשטויות ואלו    ,מושלמתבצורה  

האלו   שנים!  יתבטלוודאי  הרוחות  כמה  האנושיות  בתוך  העולם  השקפות    ,כל 

 הן לא יתקיימו.ממש. בהן  הנהגה האלקית, אין ומזיקות ולא משתוות לשפוגעות 

    מה יעשה הבן

 : עוד לימוד זכות אנחנו מוצאים  )סימן ז( בהמשך המדרש 

צְ 'מה ראה להזכיר כאן   ם רַ ֲאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ מִּ ריבון    : לא אמר משה א ?  'יִּ

אמר רב הונא    , שהיו כולם עובדי טלאים?לא ממצרים הוצאתם  ! העולמים

משל לאדם שפתח לבנו חנות של בשמים בשוק של זונות.    :בשם ר' יוחנן

המבוי עשה את שלו האומנות עשתה את שלה, והנער כבחור עשה את שלו  

 ויצא לתרבות רעה.  

הן  בסוף  ר שוברות אותו,  מגר  ,בשמיםו  לאצ נות  לק   מקולקלות מגיעותנשים ה כל ה 

 השפיעו עליו לרעה.  

היה שם    !רגך אניוה צועק ואומר:  האב  התחיל    .אביו ותפסו עם זונה   בא

הנחת כל אומנויות    ?! צועק כנגדו, ואתה  אתה איבדת הנער:  לואמר    ,אוהבו

ולא לימדת אותו אלא להיות בשם, הנחת כל המבואות ולא פתחת לו חנות  

הנחת כל העולם ולא    !ריבון העולם  :אמר משה כך    !ל זונותשבשוק    אלא

שהיו עובדים טלאים, ולמדו מהם בניך, אף הם    , עבדת בניך אלא למצריםש
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העגל אמרלפ   . עשו  ם'  : יכך  ְצַריִּ מִּ ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָת  הוצאת  '  ֲאֶשר  מהיכן  דע 

 אותם.

:  ולים לומרכנחנו יאגם  חשוב שנלמד מהמדרשים הללו איך מלמדים זכות על ישראל.  

את שלה, ויש לזה    שתה הסביבה עאז  בכל האומות,  פיזרת אותנו    יבונו של עולם!ר

מהפיזור שלנו בכל  יוצא  - רק פועלזה  בעם שלנו,  יש קלקולים  היום  אם    .תוצאות

מו  האומות. לארץ,    חזירכשהקב"ה  בדור    . חוזרים לעצמנואנחנו  לאט לאט  אותנו 

גורמים לנו להיות    הללו  כל השכלולים ו  נטינטרהאשלהגיד,  להמשיך ואפשר  שלנו  

כמובן,    .צר לנו התמודדויות קשות מאודמושפעים כל הזמן מתרבות אחרת, וזה יו

. לכתחילה כמובן  בלבד  בדיעבד   ולימוד זכות  בתור תירוצים אנחנו אומרים  זה  שכל  

 למרות הקושי. ולא להיכשל  וריםלהיות גיב  שאנחנו צריכים

חשוב בתוכנו קלקולים ולהתקדם הלאה. מנו, להשאיר עצותר לאנחנו לא יכולים לו

נמצאים במקום מאוד גבוה,  עולים מבחינה רוחנית וגם כש מאוד ללמוד ולדעת ש

'   גם סכנות רוחניות גדולות.יש  אז,  אולי דווקא  ו יצרו    -כל הגדול מחברו  אדרבה, 

וחות  הכ  וגדליכשולא לחשוב שצריך לדעת את הדבר הזה,    .סוכה נב.()  ' גדול הימנו

ראינו  ו.  יחד עם העלייה הרוחנית הסיכונים גם כן גדלים  ייעלמו הקשיים.   ם הרוחניי

להם היה  ודווקא אז  ,  והיו במדרגה גבוהה   ,כבר אנשים שהתפתחו מאוד באופן רוחני

כדי  להיות תוך  חייבת  ההתפתחות הרוחנית  ...יחד איתםלאחרים  ו ,שבר גדול מאוד

. גם ברוחניות  ות, לא לתרץ תירוציםאת הגבול  ר לא לעבו  , חות חזקיםכושל  ביסוס  

ועדיין, נחזור לענייננו, חובה עלינו ללמד זכות   .כמו בביטחון צריך לשמור על הגבול 

 שהקושי הוא גדול מאוד.  ולומר  על כל ישראל 

 סם החיים 

שחטאו ישראל  , באה לתקן את חטא העגל. לולי  ו השבתשאותה קראנ  פרשת פרה 

  הפרה תפקידה לסלק את טומאת המת. .  מן העולםוות  המ  ק היה מסתלחטא העגל,  ב

מלמד אותנו בספר אורות שהתפקיד של הפרה האדומה הוא לא רק  זצ"ל והרב  בא  

את הסיבה של  מהשורש  סלק  ל, אלא  אחרי שהיא כבר קיימת  טומאה את ה לטהר  

 ות. ת המוטומא

בעולם למ מיתה  יש  חטאים.  -   ה  שיש  נ  מפני  החטאים,  סלק  אם    תסיבשהם  את 

שגזר מיתה על    אדם הראשוןה תחיל מחטאו של  נסלק גם את המוות. הכל מהמיתה,  
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החטא  מסלקת את  פרה אדומה  צריך להבין כיצד מצוות  זאת אומרת ש  כל האנושות.

 .לק המוותת סוממילא ממשורשו, 

טו היא  לגלות  היציאה  וגם  הקב"ה מטהר אנחנו מסתלקים מהגלות,  ר  שאכמאה, 

הראשונות  נחמיה, שאם היינו מקבלים את הלוחות    ביר   י ר מה שטמון בדבזה    ו.אותנ

אלינו מתבטלות  היו  העולם  היתה    אומות  לא  גלות,  היתה  לא  בנו.  נלחמות  ולא 

 טומאה, ולא היה מוות. 

ים  'חוזרים ממנה יתקיים  כשכיוון שכן יצאנו לגלות, אז   ְטהֹורִּ ם  ַמיִּ ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקתִּ

ֹכל ֻטְמאֹוֵתי ּוְטַהְרֶתם לּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם כֶ מִּ ָכל גִּ חזרה לארץ  ה  .)יחזקאל לו, כה(' ם ּומִּ

המוות את  מסלקת  מטהרת,  לה   .ישראל  לחזרה  חזרה  היא  ישראל  לוחות  ארץ 

 .הראשונים

 .ארץ ישראל מסלקת את המוותאיך החזרה ל  ,איך הפרה האדומה מסלקת את המוות

נעשית בבית  לא  ריפת הפרה ש ש ,ה בדברים שבעל פה שמעתי ממורנו הרב צבי יהוד 

הר הבית,    מול הפתחים שלעומד על הר הזיתים,  אלא הכהן    ,כמו כל קרבןהמקדש  

אם כל השערים פתוחים, הכהן יוכל לראות    , וקודש הקודשים.האולם, ההיכל  ,העזרה 

ר  עומד הכהן בחוץ, בה .  בקודש הקודשים  פני ולפנים לרה עד  מהמקום של שריפת הפ

 אל מקום קודש הקודשים.  רבהוא מחווהזיתים, 

מטהרת את הטומאה של באה והפרה  זהו מקום כללי.    -  מה מיוחד בקודש הקודשים

הכלל  טהר נהוא    הפרטי.  האדם החיבור שלו אל  ידי  מקום  הוא  בית המקדש    . על 

ש  לש  דשהקו האומה,  שורה.כללות  השכינה  מבחוץ,  היחיד    ם  ממול,  הוא עומד 

שאין  מפני    מסתלקת ממנו טומאת המתכך    .הוא מיטהרבזה  לל, ומתחבר אל הכ 

ששייך  המיתה היא דבר גם אם מתחלפים האנשים.   חיתמיד הציבור  .מיתה בציבור

קשור עם הכלל, חי  יותר  ככל שאדם יותר משתייך אל הכלל,  לכן  פרטי.  רק באדם  

  . אל תמיד קייםכלל ישר כך הוא יותר חי.  –  ת חיי הכלל, כל עניינו זה כלל ישראל א

מוגבלת,  ה מסתלק מהמיתה, מסתלק מכל הצמצומים של המציאות  וא כללי,  ה שאדם  

קית. כך הפרה האדומה מתקנת והופעה האלכלל ישראל, לל   - האינסופי  הוא שייך אל  

מטהרת    ,ל, לחיים של עם ושל ציבורמהשורש את המוות, וכך גם החזרה לארץ ישרא

 מטומאת הגלות.
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נמצ ה'  ברוך  התקדאנחנו  של  בתהליך  הגאולה ומאים  של  הזה  במהלך  חוזרים    .ת 

כל    ונטהרים.  מתעלים ממדרגה למדרגה , ומעצם הדבר הזה אנחנו  ישראל-להיות כלל

טהר  יצריך לה להזכיר לעצמנו ש   ,שנה אנחנו נוהגים לקרוא את פרשת פרה אדומה 

רת ה'  אנחנו מתפללים לריבונו של עולם שבעז  .פסחה לקראת קרבן    חודש ניסן   לפני 

יחד  ת אלהקריב  נזכה   כל    ,הקרבן  ישראל ההכנות  מתוך  לקראת    שכל  עושים 

 בעזרת ה'.  ,ולקראת בניין המקדש ,ההתחדשות של הגאולה 
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