
ז' כט בס"ד  חוקתפרשת  – והתשע" תמו

 החיים אל השיבה
 איזנטל אהרון הרב

 המוות בצל חיים

 מנסה שאני לו אמרתי. בעתניאל מידידי אחד עם שוחחתי, ד"הי מרק מיכאל הרב הקדוש של ההלוויה מסע צאת לפני

 הקשה שהתחושה, שדומני, לו אמרתי עוד. זו קשה בשעה הישוב תושבי ושל שלו ולתחושות לרגשות שותף להיות

 המוביל הציר - 60 בכביש תושביו של רבים רצח מעשי. רב שכול ידע הזה המקום. החיים של שבריריותם היא ביותר

 ארבעה של בדמם ספוג הישיבה של האוכל חדר וגם, ביתה סף על מאיר דפנה של הרצח, חברון הר בדרום לישוב

 בנוכחות לחוש שלא אפשר שאי עד, אליו ובדרך זה במקום השמימה בסערה עלו קרבנות הרבה כך כל. בחורים

 שוב להתרחש יכול שהמוות, קרב בשדה הנמצא חייל של לזו הדומה, התחושה מזה קשה. בישוב המוות של הבולטת

 .רגע בכל

, ביניהם מפרידה דקה מחיצה ורק, אשה ילוד של חייו מסלול אורך לכל זה בצד זה פוסעים והמוות החיים, באמת

 ומפורר משותק היה הוא, המוות של המאיים בצילו הזמן כל חי היה הוא לו. בזה חש לא האדם החיים שבשטף אלא

 צועדים אנו, שכך וטוב, אדמות עלי חיינו את המלווה בצל מבחינים אנו שאין הבורא עמנו עשה חסד לכן. לרסיסים

, דלתותיו ינעל אם וגם, אדם של ביתו דלתות על מידפק המוות שבהן שעות יש אבל. החיים מכוס וגומעים, קדימה

 וקשה, ומאיימת מוחשית יותר עוד היא שלו הנוכחות אז ודווקא, צפוי לא באופן ויגיע, החלון דרך יחדור המוות

 איך היא, הראשונית, הקיומית השאלה לפיכך. ופחד אימה של רגשות השתלטות היא המיידית התוצאה. לעיכול

 והקשה, כבדה שאלה זו? הלאה וממשיכים כוחות אוספים אלא מתפרקים לא כיצד? המתמיד האיום עם מתמודדים

   .זו בשעה ביותר

 שבאירועים סבור אני. הישראלית החברה שכבות כל את שהקיף צער, האחרונים בימים ישראל בית את פקד כבד יגון

 בקרית, האחד בפיגוע. הנרצחים זהות בשל והן, הפיגועים של האופן בגלל הן, מסוימת ייחודיות הייתה אלו קשים

: המשפחה מידידות אחת כמאמר, רבים מאמצים אחרי לעולם שהובאה חיים ומלאת צעירה ילדה נרצחה, ארבע

 הייתה ד"הי אריאל הלל". לעולם הזאת הילדה את להביא כדי בחזרה אותו והרכיבה העולם את פירקה שלה אמא"

 אדם כל זעזע זה רצח. במיטתה בשנתה באכזריות נרצחה והיא, רב וחן שכל, חיוביות אנרגיות, וטוב קסם מלאת נערה

 במרץ מלא, בחסדו מפליא אדם, מעתניאל פעלים רב איש נהרג, קודש שבת בערב שארע השני בפיגוע. נפש בעל

 קסם בעל אדם היה ד"הי מרק מיכאל הרב. ונסתר נגלה בלימוד שעסק, ובלימודה התורה באהבת גדוש, וחיוניות

, עולם של ריבונו: השאלה פורצת מאליה. אם כיבוד מצוות לקיום בדרכו שנרצח, אהבה ומלא חם איש, רב וכשרון

 ? חמס אנשי של יריות וצרור רשעים חרב באבחת מהעולם נלקחים, כאלו חיים עוצמות עם, כאלו אנשים מדוע

 התייחסות למצוא ניתן, שלנו השבוע שבפרשת דומה. הנפש את הטורדות קשות שאלות אלו הן, אלו שאלות שתי

  .הללו השאלות עם התמודדות לניסיון דרך הצעת, ראשונית

 והפרדוכס החוקה

ת זֹאת": בציווי פותחת השבוע פרשת ּתֹוָרה ֻחקַּ ר הַּ : שאלה מעוררת זו פתיחה כבר(. ב, יט במדבר) "ֵלאמֹר' ה ִצָוה ֲאשֶׁ

 הלכה, כלל בדרך פירושו, בתורה" חוקה" ההיגד. כאן דווקא נאמר הוא ומדוע' התורה חוקת זאת' הביטוי משמעות מה

, הזה לסוג שייכת" אדומה פרה" שמצוות ברור. פרטיה של וטעמם פשרה יודעים אנו שאין פי על אף לקיימה שיש

 עליה שדווקא זו מצווה של ייחודה מה לשאול יש, ברם". חקה" מכונה היא מדוע מובן ולכן רבות קושיות בה יש שכן

: נאמר קדשים בפרשת, לדוגמא". חוקה" שהם נאמר שעליהן בתורה חוקים עוד יש הלא', התורה חקת' נאמר
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ם" ּתֶׁ רְׁ מַּ ת ושְׁ י-ָכל-אֶׁ  לא זאת ובכל, מובנות שאינם מצוות של, חוקות של רשימה שם ומופיעה(, כב, כ ויקרא" )ֻחקֹתַּ

 . שלנו בפרשה שנאמר כפי -' התורה חקת זאת' – זה ייחודי ביטוי שם שנאמר מצינו

 ואומות שהשטן לפי: "כאן" חקה" הביטוי הופעת את, ביומא גמרא פי על, מסביר לפרשתנו פירושו בראש י"רש

 לך ואין מלפני היא גזירה - חקה בה כתב לפיכך, בה יש טעם ומה, הזאת המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם

 לנו איכפת מה וכי? הזאת במצווה דווקא מופיעים העולם ואומות השטן מדוע השאלה נשאלת". אחריה להרהר רשות

 ?ובתורתנו בנו ומהתגרותם מהם

 להרהר רשות לך אין, מלפני היא גזרה" - המטרידות לשאלות הראויה ההתייחסות שבהם, י"רש דברי המשך גם

 לנו לומר רצו ל"חז מה? להרהר רשות לנו יש אחרות במצוות ומדוע, הזה הציווי פירוש מה: ביאור זוקקת –" אחריה

 ? בזה

 כל את מפרשת אשר, הדרשן משה רבי של מיסודו דרשה מביא, כב בפסוק, הפרשה בהמשך י"רש, ועוד זאת

 י"רש דברי את סותרת זו דרשה לכאורה. העגל לחטא כמתייחסים, הזאת מובנת הבלתי המצווה של הפרטים

 ואילו, אדומה פרה מצוות טעמי את לדרוש שאין נשמע, בפרשה הראשון י"מהרש העולה התביעה פי על. הקודמים

 . המצווה לפרטי טעם הנותנת דרשה מביא עצמו י"רש, כאן

 "אחריה להרהר רשות לך אין"

, המלך שלמה שאמר מה את ל"חז דרשו עליה. האנושי השכל למגבלות וסמל אות היא אדומה פרה מצוות, כידוע

ִּתי: "אדם מכל החכם רְׁ ָכָמה ָאמַּ חְׁ ִהיא אֶׁ חֹוָקה וְׁ ִני רְׁ  לא בה פרט כל, זו מצווה על רבות שאלות יש(. כג, ז קהלת" )ִממֶׁ

, שחורה שערה ללא תמימה אדומה להיות צריכה זו פרה, דווקא אדומה פרה לקיחת של התמוה מהציווי החל. מובן

 עלה לא שלעולם, מיוחד דין בה יש לכך בנוסף'. ה מזבח על העולה קרבן היא שאין אף מום כל בה יהיה שלא וכן

 מדוע מובן לא וכן, נטמא בה העוסק שכל, מיוחד דין בה יש ועוד. בקורבנות אף כמותה מצינו שלא דרישה, עול עליה

 נכלכל כיצד: היא", אדומה פרה של הפרדוקס" המכונה, המפורסמת והשאלה? ישראל למחנה מחוץ דווקא עבודתה

, ובכלל. בה העוסקים הטהורים את מטמאת עצמה היא ואילו מת טמאי לטהר נועד שאפרה העובדה בין הסתירה את

 ? טומאתו את מנטרלת היא וכיצד, המוות עם זו מצווה של הקשר מה

, מובנים אינם שפרטיהן יש מצוות הרבה שהרי, המצווה פרטי אינם, הפרשה בפתיחת י"ברש שהנידון לומר אולי ניתן

 כולנו. האדם לחיי ביותר המנוגד הדבר הוא המוות. המוות תופעת עם ההתמודדות אופן: אחר הוא כאן הנידון אלא

 לא אנחנו כלל בדרך. הקיומית תודעתנו על חותמה את מטביעה איננה זו מידע פיסת אך, תמותה בני שאנו יודעים

 קונים ואפילו צוואות מחברים, המוות על מדברים והם יש מזדקנים כשאנשים רק. סופיים יצורים היותנו את חווים

. אנושית-לא חוויה עבורנו הוא המוות עם המפגש. המוגבל לקיומנו אמיתית מודעות מייצג איננו זה כל אך. קבר חלקת

 המוות עם פנים מול פנים נפגשים כשאנו לכן. נצחיות של בקטגוריות אותם ותופסים, בחיים נאחזים אנו אנוש כבני

 לנוכח אותנו מעמידה קשה מחלה גם. זעזוע גלי יצרו האחרונים הרצח מקרי שני, כאמור. מאוד אותנו מטריד הדבר

 לכך. כיעורם בכל והמוות הרוע מופיעים שבו, צעירה נערה של אכזרי לרצח דומה אינו עדיין זה כל אך, המוות פני

 זה אירוע. הנרצחת של רגועה שינה כדי תוך, הפרטי הבית תוך אל, החיים מבצר אל חדר שהרוע הידיעה נוספה

 למקרי שבהצטרפו, לירושלים בדרך ד"הי מרק מיכי של הרצח גם כך. והאנושית הקיומית בתודעתנו צלקת מותיר

 .ושומרון יהודה בדרכי הנוסעים רבים של הקיומי הביטחון תחושת את ערער, הקודמים הרצח

 שלצערנו כפי, גדולה זעקה המעוררות קשות שאלות, רבות פעמים עמו נושא, סבל רווית מציאות עם המתמודד אדם

 שיכול מי אין שבאמת מאוד קשות שאלות. וצעירים צדיקים של חיים אובדן עם הכואב במפגש האחרון בשבוע שמענו

 תוך, האיומה בשואה ישראל בית אחינו מיליוני לאובדן ההתייחסות, למשל הנה. והחלטית ברורה תשובה עליהן לענות

 כדי עד, בעיני קשים האלה ההסברים אך, פשר למצוא שמנסים יש. להכילו יכול אדם שאין, ונורא איום סבל כדי

 בה, ילדים וחצי מיליון ובתוכם משונות במיתות הנרצחים מליון ששת של למיתתם פשר לתת מנסים כיצד מבין שאינני

 המביא' ה דרכי ולהבין לדעת הרצון מתוך באה היא אם", למה"-ה שאלת, ולכן. מה-עד ויודע נביא אתנו שאין בשעה

 זה שעל דומה אבל, הדווי מהלב פורצת היא, כזעקה מופיעה היא לעתים. מקום לה שאין שאלה היא, ונוטלם חיים
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 לך אין, פעם אף תשובה תדע שלא רק לא, כלומר". אחריה להרהר רשות לך אין, מלפני היא גזרה: "המדרש אומר

 להם למצוא לנסות רשות אפילו לנו ואין, נעולים הם, בפנינו שנחסמו דברים הם אלו. אחריה להרהר רשות אפילו

 . פשר

 להבין הרצון

 העולם ואומות השטן. הזה בעניין, כאן דווקא מופיעים העולם ואומות השטן מדוע מובן אזי, הנושא שזה נאמר אם

 גם'. בה והדבקות חיינו פשר את, שלנו הערכים עולם את לערער שמנסה דמות הוא השטן. הפשר חוסר את מייצגים

, עמלק הוא אותן שמייצג מי. ולהתקיים לשרוד רק מבקשות הן אלא, לחייהם פשר מחפשות אינן, העולם אומות

 בחברה המוסכמים כאלו לא אפילו, כלל ערכים לה היו שלא אומה(, כ, כד במדבר" )ֲעָמֵלק ּגֹוִים ֵראִשית" ככתוב

ר" נאמר ועליה, האנושית ךָ  ֲאשֶׁ  עמלק ולכן, פשר אין שלכול הייתה העקרונית תפיסתם. מקרה מלשון", בדרך ָקרְׁ

, כאומה לחייו משמעות לקבל ישראל עם עתיד שבו המקום, סיני הר אל ישראל עם של התנועה את לעצור מנסה

 .ומצוות חוקים של ומערכת', קדוש וגוי כהנים ממלכת' להיות שנדרשת

 אומות זו בחוקה דווקא לכן. עולמו הנהגת ושרשי' ה רצון את לדעת הרצון של העליון הקצה היא ופישרו המוות שאלת

 שלוש בת ילדה מדוע להסביר יכולים אתם? זה את להסביר יכולים אתם: שואלים והם, מופיעים המוות ומלאך העולם

 הטובים המעשים על ומסופר מדובר הרבה כך שכל, ד"הי מיכי הרב, הזה הצדיק ומדוע? במיטתה כך נרצחת עשרה

 תמיד המוות, אומרת זאת. להסביר יכול לא אחד אף, לא? זה את להסביר יכול מישהו? נפגע הוא דוקא למה, שעשה

 אולי לכן. נרצחו הם דווקא מדוע, האחרונים האירועים את להבין יכולים לא שאנחנו ובוודאי, סתומה חידה, חידה הוא

 לכל הסבר המחפשים כיהודים ובודאי, אנוש כבני שלנו תהיות בעצם אלא, העולם ואומות השטן של שאלה זו אין

 חושב שאדם מפני, קשה מאד דבר כמובן זה אז. להבין לנסות או להרהר רשות אין לנו שגם נאמר זה ועל. ועניין דבר

 . גזרתי גזרה, חקקתי חוקה –' התורה חקת זאת' אך, הקושי את מעצימה מאוד זו והוראה חייו בכל פשר מחפש והגון

ת זֹאת" נאמר הזו בפרשה דווקא מדוע הכתוב בהסבר עוד להוסיף ואפשר ּתֹוָרה ֻחקַּ  יש התורה שלמצוות בוודאי". הַּ

 למוות שגם ספק אין. הזאת המצווה פשר לדעת זכה רבנו שמשה אומרים ויש, הסבר יש אדומה שלפרה ובוודאי, פשר

 אין, כאן עד" שלטים ועליהם בגדר שגדורים מקומות יש הזה שבעולם כמו אבל. הסבר יש וודאי ה"להקב, סיבה יש

', ה הנהגת את לדעת הרצון של העליון הקצה, למוות ביחס, כאמור, שנאמר זה עיקרון. התורה במצוות כך", כניסה

 שאנחנו בפשר, שלנו בהבנה תלוי לא התורה מצוות קיום. תורה של מצוותיה לגבי גם להתייחס יש שכך ללמד בא

 פרה מצוות במשמעות דעתו הביע וגם זה בנושא האריך ם"הרמב וכידוע, מצוות טעמי לדרוש ניתן אמנם. להן נותנים

, חושבים אנו אם וגם, שאלות לנו יש אם וגם, מבינים איננו אם גם. בתוצאות תלוי שהקיום אומר זה אין אבל, אדומה

 התורה אמירת משמעות. המצוות את לקיים מחויבים אופן בכל אנו, אחרת זה את לעשות שאפשר, הדל שכלנו לפי

ת זֹאת“ ּתֹוָרה ֻחקַּ  לכן. כרצונו רצוננו את ולעשות', ה ברצון', ה בצו לדבוק עלינו'. מחשבותיכם מחשבותי לא'ש היא ”הַּ

ת זֹאת, 'אותנו מעניינים שהכי ובנושא בסוגיה, זה במקום דווקא נאמר ּתֹוָרה ֻחקַּ . אחרים חוקים הרבה עוד שיש אף', הַּ

 המצווה פרטי שכל שטוען י"מרש וראיה, הסברים לחפש מותר אדומה לפרה ואפילו, פשר לחפש לנו שמותר נמצא

 . אותו בהבנתנו תלוי' ה דבר קיום אין אבל, פירוש שהציע ם"ומהרמב העגל חטא כנגד הן הזאת

 ”כלי אל חיים מים עליו ונתן“

. תשובה לתת ניתן זו מצווה שבפרטי הרבות השאלות על אבל, והמוות החיים סוד את יודעים איננו, לעיל שציינו כפי

 לחיינו ללמוד יכולים אנחנו ומה, המת טמא על פועלת היא כיצד, זו חקה של עיקרה להבנת נוספת דרך לפנינו הנה

 . זו מפרשייה

 של גדולות הכי העוצמות את שמבטא חיים בעל, הטבע בעולם לחיים סמל שהוא מה דבר להביא רוצים היינו אם 

 בהיותה מפר כפול חיים כוח יש שלנקבה משום, פר ולא פרה דווקא. הפרה על מצביעים היינו, הכשרים במינים החיים

 דווקא להביא יש הפרות מבין. ורבה פרה מלשון, פרה שמה נקרא ולכן, עובר לנשיאת האפשרות את בתוכה אוצרת

. חיים של באנרגיות, בדם מלאה כביכול היא, חיוניותה על מעיד המושלם האדום שצבעה משום, תמימה אדומה פרה

 את בה שיש יודעים אנו וכך, מום בה יהיה שלא, פגם שום בלי שלמה להיות צריכה הפרה, קרבן איננה שהיא ולמרות
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 עליה עלה שלא פרה להיות צריכה שהיא והוא זו למצווה הנדרשת בפרה יש תנאי עוד. בשלמותם החיים כוחות כל

. שלה החיים עוצמת בשיא נמצאת והיא, אחרת משימה בשביל כלשהי אנרגיה בזבזה לא היא, כלומר, עול מעולם

 השלמות כל(, שבמעיה הזבל) פרשה את אפילו, כולה את ולשרוף, הזאת העוצמה סמל את לשחוט הוא הצווי והנה

 בכל שמתבונן מי. החיים למקום מחוץ, למחנה מחוץ עושים זה כל את. אפר של גל להיות הופכת הזו החומרית

 של לגל להיהפך, והכח העוצמה סמל, אדומה הפרה של סופה הלא, החיים משמעות מהי, לשאול עלול הזה התהליך

 . לעפר ישוב דבר של בסופו הוא גם שהרי משמעות ללא הם האדם של חייו גם ואולי, למחנה מחוץ אפר

 ארז עץ לוקח הכהן, ראשית. נוספים דברים שלושה הפרה שרפת לתוך לזרוק צריך שהכהן ואומרת מוסיפה התורה

 המתנשא אדיר עץ, שבטבע העוצמה את מסמל הארז. הצומח עולם של קצוות שתי המסמלים צמחים שני ואזוב

 שצבוע צמר זה לוקח שהכהן השלישי הדבר. הארז מעץ בתכונותיו הפוך, וחלש קטן צמח הוא והאזוב, רב לגובה

 האש שאל נראה המצווה פרטי כל את נסכם אם. ביותר החלש החיים בעל היא התולעת. מתולעת שהופק שני בצבע

 מי. ביותר והחלשים ביותר החזקים. והאזוב הארז, והתולעת הפרה. החי ועולם הצומח עולם קצוות של נציגים נזרקים

ִדיק  ”-ש, קהלת בדברי כבר שמופיעה לתפיסה הדהוד כאן לראות יוכל שירצה צַּ ָחד לַּ ה אֶׁ רֶׁ כֹל, ִמקְׁ ר לַּ ֲאשֶׁ כֹל כַּ הַּ

ָּטֵמא לַּ ָּטהֹור וְׁ לַּ ּטֹוב וְׁ ָלָרָשע לַּ , כך ואם. משותף סוף יש לכולם, רשע או צדיק, תהיה אדם איזה משנה לא(, ב ,ט) ”וְׁ

 שאם אלא. לחיים משמעות בעצם שאין ולומר ציניקנים להיות ניתן ואף? החיים משמעות היא מה השאלה נשאלת

 .המת טמא בטהרת העוסק, הבא השלב אל לעבור עלינו לפיכך. ותוכנה הפרשה של עיקרה את נחמיץ, כאן נעצור

  מים חיים אל כלי

 של פירושם את לעצמו לברר ועלינו, וטומאה בטהרה העוסקת יותר רחבה מפרשה חלק היא אדומה פרה פרשיית

 לומר ניתן שלנו השבוע פרשת פי על. אדומה פרה מצוות את יותר טוב להבין שנוכל בכדי, וטהרה טומאה המושגים

כֹל": בפסוק ככתוב, ועוצמותיו לדרגותיו המוות עם מפגש בעקבות המופיע פנימי זעזוע, נפשי אירוע היא שהטומאה  וְׁ

ר ע ֲאשֶׁ ל ִיּגַּ ֵני עַּ ה פְׁ ָשדֶׁ ל הַּ ֲחלַּ ב בַּ רֶׁ ֵמת אֹו חֶׁ ם אֹו בְׁ צֶׁ עֶׁ ר אֹו ָאָדם בְׁ ָקבֶׁ ָמא בְׁ ת ִיטְׁ עַּ  הפסוק(. טז, יט במדבר) "ָיִמים ִשבְׁ

ל' עם ביותר הטעון מהמפגש החל, המוות עם במפגשיו אנוש בן הפוקדות חלחלה דרגות על מדבר ב ֲּחלַּ רֶׁ  המוטל' חֶׁ

 עם או, בשדה מגולה אדם עצם – מהקודמים פחותים מפגשים ועד, מיטתו על שנפטר אדם גויית דרך עבור, בשדה

 הקרוי נפשי לקושי לו וגורמות, החי האדם נשמת את ומרעישות מסעירות שכולן הוא הדרגות לכל המשותף. מת קבר

 בן של בנפשו שמתרחשת ופנימית עמוקה, ממשית בתופעה אלא, מיסטי מה בדבר עוסקת איננה התורה. טומאה

 כך, יותר גדולה בעוצמה מכה המוות עם שהמפגש וככל, המוות עם המפגש מעצם נרעשת החי האדם נשמת. אדם

 אנחנו. הטהרה מצוות היא וזו, המוות שהטיל הרושם ריפוי משמעה המלאים החיים אל החזרה. יותר גדולה המועקה

. באפו נשמה כשעדיין גם אלא, אדם של ממש מיתה עם בפגישה רק לא, מוות של שונות ורמות צורות פוגשים

. הצרעת טומאת היא ביותר המובהקת. טומאה של יותר נמוכות דרגות ותחתיה, הטומאה אבות אבי היא המת טומאת

 דרגה. המצורע של מבשרו חלקים של התנוונות היא הצרעת שהרי, גשמי מוות של חלקיות למצוא ניתן זו בטומאה אף

 ולכן, נוצרו לא אלה חיים אך, האישה בגוף חיים של להיווצרות אפשרות הייתה. הנידה טומאת היא יותר נמוכה

 הוגדרה האדם שנת אפילו. ממעיה העובר שיצאו אחרי שנוצרת, היולדת טומאת גם כך. המוות לחישת בה מופיעה

 אדם, חובה זו אין אמנם. הטלטלה רשמי את לתקן, הנפש את לרפאות, להיטהר מצווה התורה. במיתה משישים כאחד

 הרוצה. להיטהר חייבים הם מלאים משפחה לחיים לחזור רוצים אישה או איש אם אבל, חייו ימי כל טמא להישאר יכול

 כן לפני חייב, ישראל למחנה מחוץ אל החיים ממעגל שהורחק מצורע או, המקדש בחצרות להתקדש', ה אל להתקרב

 המוות עם שפגישה אמרנו אם לכן. במלאות בחיים אחיזה, מלאים לחיים התעוררות של תהליך הינה הטהרה. להיטהר

, מחדש ועצמ את לאסוף עליו אזי, התפוררות של תחושה שהיא איזו אצלו יוצרת, אותו מפרקת, באדם משהו ממיתה

 תהליך, מים מקווה לתוך להיכנס יש להיטהר בכדי יותר החמורות בטומאות לכן. מחדש ולהיוולד, מחדש להיבנות

 .ידיו ליטול האדם על, שינה של הקלה ובטומאה. מחדש לידה כביכול המסמל

, האדם גוף את המסמל חרס כלי אל הפרה מאפר מעט לאסוף יש. משמעותי יותר תהליך יש הטומאה אבות באבי

 היא ההזיה של משמעותה. הטמא על להזות יש הזאת התרכובת את. הנשמה את המסמלים חיים מים עליו ולתת

 אוסף הוא. המתים תחיית כעין שהוא תהליך בו מתקיים – מדויק יותר או, ונשמה גוף, מחדש נברא הטמא שכביכול

 . חיים במים אותם ומחייה שָכלו החיים כוחות את
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 להיטיב להתעורר

? המצמית המוות עם המפגש עצם עם מתמודדים וכיצד, הפחד עם מתמודדים כיצד: שאלות בשתי דברינו את פתחנו

 פרה בטהרת מופיעה איתם ההתמודדות. בזה זה קשורים המוות עם והמפגש המוות אימת, הללו התופעות שתי

 יותר שתהיה ככל. לחיים משמעות נתינת הוא המעשי שפירושם, חיים של כוחות", חיים מים" להזות יש: אדומה

 לאימת לבוז יהיה ואפשר, החיים יועצמו כך, לחיים ועשיר מלא תוכן שימֵצא ככל, למעשים, הקיום לעצם משמעות

 התפקיד את מבינים בעתניאל שמתגוררים אנשים או הנרצחים משפחות בני כיצד לשמוע היה אפשר ואכן. המוות

 כך שכל מישהו כשנלקח, האישי החורבן מתוך, האבל מתוך. זו בשעה במקום שלהם ההיאחזות חשיבות את, שלהם

 מבינים שהם כך על דיברו הם. חברון הר בדרום שלהם הישיבה של המשמעות על דיברו הם, אליהם וקשור קרוב היה

 . ישראל בארץ ישיבתנו על מאבק של שנים אלפי בתוך שלב עוד הוא קרבנם וכי, ישראל נצח על ממאבק חלק שזה

 מה מתוך טובים דברים עצמנו על לקבל אותנו לעורר יצליח הזה המוות אם כך על חזרו המשפחה בני, מזאת למעלה

 שכתב מה על תוספת הם דבריהם. אביהם של למוות ראויה תכלית שזו הרי, שמתו הקדושים על שומעים שאנחנו

 צדיקים של מיתתם כיצד מלמדת אדומה פרה שכפרת ל"חז מאמר בביאור מות אחרי בפרשת" חכמה משך"ה בעל

 :מכפרת

 שמתבונן, מחטאיו ולטהר תשובה לעשות האדם נתעורר צדיק מיתת ידי על כן, טהרה גורמת שהיא, אדומה פרה דוגמת..

 עלן רחמי דבעי גברא לן הוי השתא עד דאמרו, זירא דרבי בריוני הני דרך על או. בזה וכיוצא' וכו שלהבת נפלה בארזים אם

 .אדומה כפרה טהרה ענין וזהו'. וכו

 והטוב, הנפטר של מעשיו כדוגמת טובים מעשים להוסיף מתעוררים אנו יקרים אנשים של המוות מתוך דווקא פעמים

ע לֹא: "ישעיהו הנביא של לדבריו יזכנו' שה רצון יהי. בעולם מתרבה ֵצךְׁ  ָחָמס עֹוד ִיָשמַּ ַארְׁ ר שֹד בְׁ בֶׁ בוָלִיךְׁ  ָושֶׁ ָקָראת ִבגְׁ  וְׁ

שוָעה ִיךְׁ  יְׁ ִיךְׁ  חֹומֹתַּ ָערַּ ִהָלה ושְׁ  בנחמת, כולו ישראל עם ואת, הקדושים של המשפחות את וינחם לב לשבורי ירפא", ּתְׁ

  .וירושלים ציון

  

העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ."ישיבת הגולן" שיחה כלליתשל ת בביהמ"ד מתקיימ 19:00בשעה  נישבוע ביום שמידי 

 כות רוחניות,הדרבבעלת גוון מוסרי, ועניינה  הינהתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו מלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים 

 .בדורנו של בן תורההרוחנית המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו  ןהנגזרות מ
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