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 חוקה חקקתי, גזירה גזרתי

יָך ָפָרה ֲאֻדָמה ְּתִמיָמה ...  ר ִצָוה ה' ֵלאֹמר ... ְוִיְקחו ֵאלֶׁ ּתֹוָרה ֲאשֶׁ ת הַּ   1.)במדבר יט ב( :זֹאת ֻחקַּ

  2במדבר רבה יט ח  

אתם מביאים פרה ושורפין שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי: דברים אלו שאתם עושים נראים כמין כשפים!  

ואחד מכם מטמא למת מזין עליו ב' וג' טיפין ואתם אומרים לו: טהרת!   ,אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה

אמר לו: ... ראית מימיך אדם שנכנסה בו רוח תזזית? אמר לו: הן. אמר לו: ומה אתם עושים לו? אמר לו: 

ה מים והיא בורחת. אמר לו: ישמעו אוזניך מה שאתה מוצא ומעשנים תחתיו ומרביצים עלי 3מביאים עיקרים

מפיך! כך, הרוח הזו רוח טומאה היא ... מזים עליו מי נדה והוא בורח. לאחר שיצא אמרו לו תלמידיו: רבינו, 

אמר להם: חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. אלא אמר  4לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר?

 5גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. שכתוב: "זאת חוקת התורה".חקקתי,  חוקההקב"ה: 

ומפני מה כל הקרבנות זכרים וזו נקבה? אמר ר' איבו: משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמר המלך: תבוא 

 6אמו ותקנח את הצואה. כך אמר הקב"ה: תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל.

 פרשה(שם, סימן א )המדרש הפותח את ה

כגון אברהם מתרח, חזקיה מאחז, יאשיה  -זה שאמר הכתוב: "מי יתן טהור מטמא לא אחד" )איוב יד ד( 

מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מעובדי כוכבים, העולם הבא מעולם הזה. מי עשה כן? מי ציוה כן? מי גזר כן? 

ר". מי עשה כן? מי ציוה כן? מי גזר לא יחידו של עולם? שם שנינו: "בהרת כגריס באדם טמא, פרחה בכולו טהו

 
"חוקת עולם" שמשמעו כפשוטו: חוק שנוהג לעולם ולא רק לשעתו.   -הביטוי "חוקה" מופיע בהקשר עם מצוות רבות בתורה, בד"כ כ 1

פעם בפסח )שמות יב מג( ופעם כאן. הביטוי "חוקת התורה" מופיע רק כאן. האם כבר  :פעמייםבתורה הביטוי "זאת חוקת" מופיע 
 "חוקתיות" של מצוות פרה אדומה בהשוואה עם שאר המצוות? ראה רש"י ורמב"ן על הפסוק.מכך אפשר ללמוד על ייחודיות ה

, בחילופי נוסח קלים, מדרשים אלה מצוייםח.  -במדבר רבה פרשה יט סימנים א מדרש המדרשים שלהלן לקוח מחלק הארי של  2
 פרה, פסיקתא רבתי פרה וכן בתנחומא על פרשתנו. -בפסיקתא דרב כהנא פסקא ד 

 שורשי עשבים, ראה מילון אבן שושן.  3
מדרש זה שייך לסדרה ארוכה של מדרשים בהם מתווכחים חכמים עם גויים או מינים שבאים בקושיות והערות על פסוקים ודינים  4

מה שבתורה. החכם דוחה את קושיית הגוי או המין בטענה פולמוסית ואז באים התלמידים ואומרים לו: אותו דחית בקנה וענית 
בוויכוח עם המינים "כמה אלוהות בראו  בראשית רבה ח טדוגמאות בשענית, לנו מה אתה אומר? מה התשובה האמיתית? ראה 

ירושלמי ברכות פרק א הלכה ט בנושא בריאת האדם בצלם, ,  בנושא ריבוי אלילים "אחרי רבים להטות"  , ויקרא רבה ד ואת העולם"
ועוד. אלא שכאן, לא ברורה תשובתו של רבן יוחנן בן זכאי: מה פשר הזלזול  שור הנסקלהלכה ב בדין ירושלמי סנהדרין פרק א 

הזה בגוי והשוואת מעשה פרה אדומה לרפואת אליל, אפילו כטענה פולמוסית? האם אין כאן חילול שם שמים שיחזור הגוי למקומו 
שחכמים ענו למתפלמסים איתם בטוב טעם, בכבוד ויספר שהנה גם היהודים עוסקים בכשפים? זאת ועוד, הרבה מובאות יש לנו 

פרתו לגוי ולא את היהודי שמכר    ובהשכל ובודאי לא דחו אותם בקנה של כשפים! ראה פסיקתא רבתי פרה שמביא את הסיפור על
הודי שהסביר לו הי  דוגם אחרי שלחש לה היהודי מה שלחש לה, לא רצה הגוי לקחתה כי חשש ממעשי כישוף ע  .רצתה לעבוד בשבת

אשר דווקא מבליט את רגישות חז"ל לטענות הגויים בדבר מעשי  –ונרגע הגוי ולקח את הפרה. מיקום סיפור זה  מה שהסביר לו
ראה שם. ובע"ה נשוב ונדון בהרחבה בכל הנושא של: לזה דחית בקנה, לנו מה אתה   .במדרש פרה, ודאי איננו מקרי  -כישוף ביהדות  

 . פעםהעד כאן אומר? 
כך גם הגמרא בברכות לג ע"ב רה, דברים פשוטים וברורים. חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לחפש טעם במצוות פרה אדומה. לכאו 5

רחמים ואינן אלא "ה  האומר על קן צפור יגיעו רחמיך .... משתקין אותו ... מפני שעושה מידותיו של הקבלגבי מצוות שילוח הקן: "
: "וכי מה איכפת לקב"ה למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט כך גםובפרשת כי תצא.    כי יקרא קן ציפור לפניךדברינו  ראה    ".גזרות

, ראה רף? הוי: לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות" )בראשית רבה מד א על הפסוק "התהלך לפני והיה תמים"מן העו
אולי זה עצמו , היא הנותנת(. אלא רמב"ן דברים כב ו על מצוות שילוח הקן שהביא מקור זה כבסיס לשיטה שאין טעמים למצוות

שים לב לביטוי הכפול במדרש: ,  כך או כך.  אדם לעשות גם דברים שהוא לא מביןלהרגיל את ה  –  את הבריות)או לצרוף(  לצרף    :טעם
. חוסר הטעם אינו רק במצוות פרה אדומה )בתרופה(, אלא גם בעצם יצירת הטומאה )בבעיה(. "לא המת מטמא ולא המים מטהרים"

  מי בכלל קבע שזה טמא וצריך לטהר אותו?
לפחות אז  המצווה,    מהותת הסדר בדפוסים שבידינו( יש לנו טעם והסבר, אם לא ממש בוהנה, ממש בסמוך למדרש הקודם )כך לפחו  6

נושא לו הקדשנו דף מיוחד בדפים  – קטיגור נעשה סניגור: . הטעם הואסיבה מדוע המצווה היא דווקא בפרהב -גדריה ודיניה ב
, ברכות נט ע"א, חגיגה יג ע"ב ורבים ראש השנה כו ע"א)ראה  ". זאת, ובניגוד לדעה הרווחת "אין קטיגור נעשה סניגורהמיוחדים

בגלל   ,"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן" –אחרים(. מעניין במיוחד הוא החידוד שכל מצוות פרה אדומה נתנה לאלעזר ולא לאהרון 
סף אגב, מקור נו (.שאין קטיגור )אהרון!( נעשה סניגור. ראה מדרש אגדה בובר במדבר יט ג וכן תנחומא בובר בפרשתנו סימן כז

 לדעה שקטיגור נעשה סניגור נמצא בספרי דברים פסקא א על הפסוק "ולבן וחצרות ודי זהב": "יבוא זהב משכן ויכפר על זהב עגל".
כי יולד: "וכי מה ראה שור להיעשות ראש לכל הקרבנות" ושם זו  זראה כמו כן ויקרא רבה כז ח על הפסוק: שור או כבש או ע

  ל. ראה מקורות אלה שם.סניגוריה שבעצם לא היה חטא כל

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%a7%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9a1
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8
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לה ועד סוף מטמאין בגדים". היא גופה מטהרת ישם שנינו: "העוסקין בפרה מתח 7כן? לא יחידו של עולם? ...

 8קה חקקתי גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי.ובגדים! אמר הקב"ה: ח

 מסכת יומא דף סז עמוד ב

 . ..  אני ה' גזרתיו ואין לך רשות להרהר בהן  .הוא, תלמוד לומר: אני ה'  שמא תאמר מעשה תהו  -דבר אחר גזרה  

דברים שאלמלא נכתבו דין הוא שיכתבו, ואלו הן: עבודה זרה, וגלוי עריות,  - "את משפטי תעשו"תנו רבנן: 

ן: דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהן, ואלו ה  -ושפיכות דמים, וגזל, וברכת השם. ואת חקתי תשמרו  

 -אכילת חזיר, ולבישת שעטנז, וחליצת יבמה, וטהרת מצורע, ושעיר המשתלח. ושמא תאמר מעשה תוהו הם 

 9אני ה' חקקתיו, ואין לך רשות להרהר בהן. -תלמוד לומר אני ה' 

 ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק כו 

מקצתן ... ולשון הכתוב בכך ברור:  ... ויש מי שאומר ... שכל המצוות יש להם טעם ... ואין אנו יודעים טעמי

. ואלו שנקראים חוקים )תהלים יט י( , "משפטי ה' אמת צדקו יחדו")דברים ד ח( צדיקים""חוקים ומשפטים 

כשעטנז ובשר בחלב ושעיר  המשתלח, ואשר כתבו עליהם החכמים ז"ל ואמרו: דברים שחקקתי לך כבר אין לך 

לא יאמין המון החכמים שהם עניינים   10ות העולם משיבין עליהם.והשטן מקטרג בהן ואומ  .רשות להרהר בהם

שאין להם סיבה כלל ולא בוקש להם תכלית. כי זה יביא לפעולת ההבל כמו שזכרנו. אבל יאמין המון החכמים 

תכלית מועילה על כל פנים, אלא שנעלמה ממנו, אם לקוצר דעתנו או לחסרון  וצה לומרשיש להם עילה, ר

כי למצוה ההוא או לאזהרה יש תכלית מועילה, מהם  וצה לומרמצות אם כן, יש להם סיבה, רכל ה 11חכמתנו.

סור ימה שהתבאר לנו צד התועלת בהן, כאזהרה מן הרציחה ומן הגניבה, ומהן מה שלא התבארה תועלתם ... כא

מבוארת הערלה וכלאי הכרם. והם אשר תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו משפטים, ואלו שאין תועלתם 

 12אצל ההמון יקראו חוקים.

 
שתי המשניות המוזכרות במדרש   והמדרש ממשיך ומונה שם דוגמאות הלכתיות פרדוקסליות נוספות בדיני יולדת וטומאת מת בבית.  7

)"שם שנינו"( הן בסדר טהרות: מסכת נגעים פרק ח משנה ב: "בהרת כגריס ובה מחיה כעדשה וכו'" )הפרק כולו עוסק במקרה של 
כולו לבן שאז הוא טהור, ראה ויקרא יג יג( ומסכת פרה פרק ד משנה ד: "כל העסוקין בפרה מתחילה ועד סוף מטמאים  נגע שהופך

 "אינה מטמאה בגדים". ראה קהתי בשני מקורות אלה. –בגדים" ודווקא אם אירע פסול במהלך הכנת הפרה אדומה 
י, אבל גם הוא כקודמו, נותן בעצם טעם מאד מרכזי ומעניין  למצוות גם מדרש זה מסיים בקביעה החותכת: חוקה חקקתי גזירה גזרת  8

מדבר טוב ו  מדבר רע יכול לצאת דברמטמא יוצא טהור, מטהור יוצא טמא,  דרך הפרדוקסים לכאורה שבדיני המצווה:   ,הפעם  .פרה
שראוי היה  וחזקיהמב ג( יצא בראשית רבה , שרצה להשבית תורה מישראל )"אם אין גדיים אין תיישים" מאחז הרשערע.  –טוב 

ובמסכת נדה ט ע"א  (.שאין לו חלק לעולם הבא )סנהדרין פרק י משנה ב יצא מנשהומחזקיהו  ,להיות המשיח )סנהדרין צד ע"א(
! )ראה הפרדוקסים ביצירת האדם בבראשית רבה ח ה(. דורשים חכמים את הפסוק "מי יתן טהור מטמא" על עצם יצירת האדם

עוד במדרש רבה בו אנו ראה לומדים תורה בבני ברק. הובני עמלק משוררי תהלים, שהם  בני קרחבשעבר דנו פרשת השבוע וב
שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש את התורה מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור".   דנים )סימן ב(: "תינוקות שהיו בימי דוד, עד

(. ובפרקי , וגם ממעשה יהודה ותמר)בראשית רבה נ יבסדום"  ?היכן מצאתיו - מצאתי דוד עבדיודוד מלך המשיח מהיכן בא? "
לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה" )אבות  "אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליגאבות שאנו קוראים בשבתות קיץ אלה שנינו: 

כללו של דבר, לצד העיקרון של "חוקה חקקתי גזירה גזרתי", הרי לנו הרעיון של "מי יתן טהור מטמא" על שלל גווניו ואפיוניו   ד ג(.
  הכל כך אנושיים.

ל בין המשפטים שהם 'מצוות שכליות' שמדגיש את הבד  ספרא אחרי מות פרשה ח פרק יג"תנו רבנן" זה שהגמרא מצטטת הוא מדרש    9
כהגדרת חכמי 'מחשבת ישראל' היינו הוראות המתיישבות בשכלו של כל אדם מוסרי, ובין החוקים שהם גזירת הקב"ה ויש לקיימם 
גם אם אין הם מובנים ולא עוד אלא שאומות העולם והשטן ויצר הרע 'משיבים עליהם', היינו מקשים. יש הבדלים מסוימים בין 

( כגון הוספת השטן בגמרא לעומת יצר אם בחוקותי תלכוציטוט בגמרא יומא ובין המקור בספרא )ראה אותו במקור או בדברינו ה
שיכול להעיד על גלגולו של המדרש מדורות התנאים לאמוראים. מה שחשוב לנו כאן היא דווקא השורה שמובאת   הרע שבספרא. מה

שים גם   בגמרא לפני "תנו רבנן". ההתייחסות המיוחדת לשעיר המשתלח והדרשה על "ארץ גזרה". היא הגזרה שאין להרהר אחריה.
בריאה )בראשית א ב, ישעיהו מה יח(, אלא גם עבודה זרה, ככתוב לב למילה הקשה "תוהו" שמסמלת לא רק את העולם לפני ה

ה: "כא שמואל א יבב הּו ֵהמָּ י תֹּ ילּו כִּ ילּו ְוֹלא ַיצִּ עִּ ר ֹלא יוֹּ הּו ֲאשֶׁ י ַאֲחֵרי ַהתֹּ סּורּו כִּ הּו " :ט ישעיהו מד", וכן בְוֹלא תָּ ם תֹּ ל כֻּלָּ סֶׁ ְצֵרי פֶׁ יֹּ
ילּו ְוֵעֵדיהֶׁ  עִּ ם ַבל יוֹּ שּוַוֲחמּוֵדיהֶׁ ְראּו ּוַבל ֵיְדעּו ְלַמַען ֵיבֹּ ה ַבל יִּ  ".ם ֵהמָּ

דברים שחקקתי לך" הוא לשון "הציטוט נראה כשילוב של נוסח הגמרא והספרא. "השטן" נזכר בגמרא )ולא בספרא(, אך הביטוי  10
ו, בפרשתנו, הביטוי כך מצטט הרמב"ם בכל מקום. במדרש במדבר רבה בו פתחנהספרא )הלשון בגמרא הוא: "אני ה' חקקתיו"( ו

 ובמדרש ויקרא רבה לה ה בפרשת בחוקותי: "חוקים החקוקים על יצר הרע".  "חוקה חקקתי גזירה גזרתי"הוא: 
 "המון החכמים" עומד כנגד מדרשי חז"ל. 11
ש טעם ותמיד רמב"ם הוא כידוע ראש וראשון לאסכולה הדוגלת בטעמי המצוות ושותפים לו רמב"ן, בעל ספר החינוך ועוד. תמיד יה  12

. אין מצוות "סתם". ההבדל בין משפטים לחוקים איננו שלאלה יש טעם ולאלה אין, אלא שלאלה לכל מצווה יש תכלית ומטרה
)המשפטים( יש טעם שזכינו להבינו )גם ההמון( ולאלה )החוקים( יש טעם שטרם זכינו להבינו )ההמון ואפילו החכמים( בגלל קוצר 

רשת בפ  מצוות שילוח הקןדברינו על  כבר הארכנו לדון בשיטת הרמב"ם וסיעתו ב  קוצר שכלנו(.את  , לדעת  . )ואולי גם זה טעםשכלנו
לעיל(.  5ואף מצאנו לה סימוכין מהמדרש שיכולים להוות משקל נגד לגמרא בברכות לג במצוות שילוח הקן )ראה הערה , תצא כי

וגם בדברינו השתא, אנו מוצאים )ועוד נמצא בהמשך( תימוכין לשיטת הרמב"ם. הדרשן אשר ביד אחת מכריז על הכלל חוקה 
שנייה, מלחפש ולמצוא טעמים והסברים )תכלית, בלשון הרמב"ם(. ואם לא במצווה חקקתי גזירה גזרתי, הוא אשר לא מרפה, ביד ה

 עצמה, אזי בגדריה דיניה ומעשיה.   

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9C%D7%9B%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%a7%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9a1
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 מצות פרה אדומה  -ספר החינוך מצוה שצז 

דבר : "שנצטוו ישראל לשרוף פרה אדומה להיות אפרה מוכן למי שיצטרך אליה, מטהרה מטומאת מת, שנאמר

 " .... אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה וגו'

ל צד הפשט, עם ההתנצלות שהמלאכה לחנך בה אף על פי שמלאני לבי לכתוב רמזים מטעמי המצות שקדמו ע

כי ראיתי לרבותינו  13.בני והנערים חבריו ישמרם אל, במצוה זו רפו ידי ואירא לפצות פי עליה כלל גם בפשט

זכרונם לברכה האריכו הדבור בעומק סודה וגודל ענינה, עד שאמרו ]מדרש תנחומא חוקת ו[, שהמלך שלמה 

]קהלת "  אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני: "מי התורה חוץ מזו, שאמר עליהבוי חכמתו כל טעיהשיג לדעת בר

לך אני מגלה   :למשה  הקב"האמר לו  :  רבי יוסי ברבי חנינא אומר: ". גם אמרו במדרש רבי תנחומא ]שם, ח[ז כג[

, וכיוצא באלו הדברים רבים. ועתה אל יחשוב שומע שענין סודה וסדר חוקה "טעם פרה אדומה ולא לאחרים

הוא מהיותה מטהרת בהגיע אפרה על גוף המטהר, שהרי כעין דבר זה ימצא בשאר הקרבנות בענין הזב והיולדת, 

 שתשלום טהרתן בקרבנן היא. 

הוא על היותה מטהרת הטמאים ומטמאה העוסקין בשריפתה, ואף על פי  ,אבל עיקר הפלא לפי מה ששמעתי

שהשורף אותם מטמא בגדים בשעת שריפתן עד  ,כן שבכל החטאות הנשרפות מן הפרים ומן השעירים הדין

שיעשו אפר, מכל מקום אין אפרן מטהרת. וגם כן התימה הגדול בה בהיותה נעשית מחוץ למחנה שלא כדרך 

ועל דבר זה מונין האומות את ישראל עליה כי יחשבו שהיא נזבחת לשעירים על פני השדה  .שאר הקרבנות

בי האדמה ובאילנות, מן הארז אשר בלבנון עד האזוב אשר בקיר, מלאים כמנהגם הם. ואמנם כמה תרופות בעש

נבין אולי   ,רשה ומחלתה ובריאותהוסגולות בהפכים, יקררו החמים ויחממו הקרים ואילו ידענו מהות הנפש וש

כי סגולת הפרה גם כן להחליא הנפש ולטמאה בעסק השריפה ואחרי היותה אפר תרפא מחלת הטומאה. וזה 

 14ר להשיג בענין כלום, אלא שחיבת הקדש והחשק להשיג ידיעה בנסתר יניד הקנה לכתוב.אינו ברו

 במדבר רבה יט ו 

קה. שאמר רב הונא: ואמר ר' יוסי ברבי חנינא: אמר לו הקב"ה למשה: לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחר ח

לא יהיה אור יקרות  כתיב: "כי אקח מועד אני מישרים אשפוט" )תהלים עה ג( וכתיב: "והיה ביום ההוא

דברים המכוסים מכם בעולם הזה עתידים להיות צופים לכם לעולם  -וקפאון" )זכריה יד ו(, "יקפאון" כתיב 

הבא. כסומא זה שצופה ... וכתיב: "אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים" )ישעיה מב טז( ... שכבר עשיתי לרבי 

 15.וחבריו ..." בי עקיבאנגלו לרעקיבא וחבריו. אמר ר' אחא: דברים שלא נגלו למשה 

 מסכת מנחות כט עמוד ב  

אמר לפניו:   16אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות.

רבש"ע, מי מעכב על  ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד 

 
לא הבנו מהו בדיוק "פשט" בשיטת ספר החינוך וצריך לשמוע חוות דעתם של הבקיאים בספרו ושיטתו. עפ"י העניין, נראה שהפשט   13

 ת להבנה ע"י פשוטי העם, מה שהרמב"ם קורא ההמון.נגוגית שניתפד-הוא ההסבר החינוכי. המשמעות המוסרית
בעל ספר החינוך, שברוב מקרים צועד בנתיבות הרמב"ם ושיטתו ומרבה גם הוא לעסוק בטעמי המצוות, מהסס כאן וניגש לנושא  14

ן, אין "שורשי המצווה", בדחילו ורחימו. שים לב שבכל המצוות הוא מחלק את דבריו לשורשי המצווה ודיני המצווה. ואילו כא
ובמקום זה באים דברים מהוססים אלה. )אח"כ הוא עובר לדון בדיני המצווה כמו בכל שאר המצוות בספרו(. בדומה לרמב"ם, גם 

אין טעם, אנחנו לא מבינים, אנחנו אולי כן מבינים,  –הוא הולך סחור סחור ובזהירות רבה סביב הנושא, נוגע לא נוגע, יש טעם 
סר הטעם, הפרדוכס, הוא הטעם וכו'. אבל בניגוד לרמב"ם שפותח בדברי חז"ל: "חוקים שחקקתי לך אין לך רשות להרהר אולי חו

אחריהם" ומסיים שבכל זאת יש טעם )אלא שהוא נסתר(, בעל ספר החינוך הולך בכיוון הפוך. הוא פותח ברצונו וחשקו לחפש 
וזה אינו " " ומסיים, לאחר כל הניסיונות, בסגירת הנושא:ים מטעמי המצותאף על פי שמלאני לבי לכתוב רמזטעמים למצוות: "

 ."אלא שחיבת הקדש והחשק להשיג ידיעה בנסתר יניד הקנה לכתוב". אז למה כתבת כל זאת? תשובתו: "ברור להשיג בענין כלום
נה לכתוב בו ספר תורה )תענית כ אזכור הקנה איננו שגרת לשון או מליצה, אלא רמז ברור למאמר חז"ל שבשל רכותו נבחר הק

 .)אבות דרבי נתן נוסח א פרק מא( ואולי גם למאמר: "לעולם יהא אדם רך כקנה" ע"ב(
וזה סיוע רב לרמב"ם. אך אין זה הכל. , אלא שהוא נגלה רק למשה. אדומה אומר שיש טעם במצוות פרהמפורש שמדרש הרי לנו  15

 ?מה הם –לר' עקיבא וחבריו  ונגלפאון" שאפילו למשה לא נתגלו ויש עוד רובד. יש דברים שהם "אור יקרות וק
שמעתי מפי שי וואזנר )וגם ראיתי שכתב על כך בדף פרשת השבוע שעבר של המכון למשפט עברי( שר' משה פיינשטיין פירש  16

רשו כהבנתו )בכפוף ש"כתרם של אותיות" הוא הטקסט עצמו. היכולת של כל דור ודור להתמודד ישירות עם הטקסט הכתוב ולפ
רעיון דומה  לכללי ההלכה ומידות שבהן התורה נדרשת(. שכן, הוא אומר, לא ידועה לנו שום הלכה הנדרשת מקוצן של אותיות.

שמעתי מד"ר ברויאר שהסביר בטקס הכנסת ספר תורה מה החשיבות של כתיבת ספר תורה דווקא שאין בו ניקוד, טעמים, הפסקות 
 סט הגולמי והפשוט. בין הפסוקים, רק הטק
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אמר לפניו: רבש"ע, הראהו לי, אמר לו: חזור לאחורך. הלך  17וקוץ תילין תילין של הלכות. לדרוש על כל קוץ

וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים. תשש כוחו. כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: 

   18רבי, מנין לך? אמר להן: הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו.

 שבת שלום  

 ם מחלקי המי 

 
תעתיקים  –גם מקוצי האותיות אין שום הלכה נלמדת שידועה לנו. פרופ' שלמה נאה במאמר "על כתב התורה בדברי חז"ל )ב(  17

וקוצים", לשוננו עב, מציע שקוץ או קוצה הוא "קטע, פרשה או פסוק בתורה", לא עיטורי האותיות. זאת בהסתמך על הגמרא 
קווצותיו תלתלים. אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של ב: ""עירובין כא עבמסכת 

אבל הוא מסכים שבסיפור לעיל קוצי האותיות מחוברים ספרותית עם כתרי האותיות ויש בכך רמז לשיטתו  ."הלכות
יטת ר' ישמעאל: "דברה תורה בלשון בני אדם" הפרשנית/דרשנית של ר' עקיבא לחפש משמעות בכל תו ותו בתורה )בניגוד לש

 ו"אין מקרא יוצא מידי פשוטו"(. ר' עקיבא הוא גם זה שנכנס לפרדס ויצא ממנו בשלום.
אז מה באמת גילה משה בבית מדרשו של ר' עקיבא שלא נתגלה לו עצמו? דרשות חז"ל, "הפשטות המתחדשים", "אין בית המדרש  18

בבית המדרש כגון בית שמאי ובית הלל שהרגו זה את   בור סוד מול מעין המתגבר( ומחלוקות קשותבלא חידוש", אסכולות שונות )
עוד מוצא מה  (.  ר' אליעזר משה ופרה אדומהראה דברינו בפרשת פרה על  ועוד )  תנורו של עכנאיזה )ירושלמי שבת פרק א הלכה ד(,  

שחל ולולב ביום טוב ביטול מצוות שופר נטילת ידיים, שלל תקנות וחידושי חכמים, מקרא מגילה וחנוכה,  ?משה בבית המדרש
מזה שהוא כתב, מדרש במדבר רבה הדן בטעמי פרה אדומה )ובהמשך בחטאו של משה   ספר תורה בכתב שונההיתר נדרים,  בשבת,  

בבית מדרשו של רבי משה ...( ועוד ועוד. והכל ע"ס התורה שבכתב שנקראת על שמו. תשש כוחו של משה. אך מה עוד שמע 
ורבי עקיבא וחבריו נזקקים וקוציהם "המלכת כתרם של אותיות" אין עוד עקיבא? שלעתים קרובות נפסקות דרשות הטקסט ו

בו לא הטקסט הוא המלך כי אם המסורת: משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'. נתיישבה  ,למקור אחר: הלכה למשה מסיני
 דעתו.    

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94

