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שבכל המצוותשבכל המצוות  ''חוקחוק''הה

: משפטי�, קבוצות צוות התורה נחלקות לשלוש
הגיוניות  מצוות אלו . 'משפטי�'וחוקי�עדות 

כמצות  ;השכל האנושי מחייב לקיימ�ג� ש ופשוטות
עצמו מצד שהשכל  'עדֹות' אלו מצוות .1וא��כיבוד אב

מחייב את קיומ�, אלא שלאחר שהתורה ציוותה אינו 
כמצות סוכה ופסח  ;ביכולתנו להבי� את טעמ� - עליה�

�על 'חוקי�' אלו מצוות .מצרי��זכר ליציאתכ שנקבעו 
  כמצות שעטנז. כלל בשכל האד�; שאינ� מובנות שכליות

במצות פרה אדומה, מצוה  נפתחת פרשת חוקת
אפילו  .טע� שכלילה� שאי� למצוות  סמלהמהווה 

שהצליח לעמוד על , החכ� מכל האד�, שלמה המל$
טעמיה� של כל המצוות כולל החוקי� הבלתי הגיוניי�, 

 -כשהגיע למצות פרה אדומה וביקש לעמוד על טעמה 
 רחוקה והיא אחכמה אמרתי: "באומרו ,עלה בידולא 

  .2"ממני

 מה נבדלת משאר המצוות בכ$ שלא זומצות פרה אדו
, אלא (כשאר החוקי�) כל הבנה שכלית בהשאי� בלבד 

בה את הטמא,  מטהרי�: דבר והיפוכו א) יש בה
הכוה�  נטמא - ידי פעולת טהרה זו �על -זמנית �ובו

  המטהר.

כי המצוות כול�, למרות  3חסידות מבוארהבתורת 
באותה  חילוקיה� ברמת ההבנה, ה� רצונו של הקב"ה

אלא  .סיבה שכליתב � ללא תלותיש לקיימומידה 
כפי ה� משפטי� ועדות  המצוות מהסוג שללפועל, ש

נברא, ואילו המצוות  והתלבשו בשכל ושהצטמצמ
כפי שה� למעלה מהבנה  הות�נשארו במה'חוקתיות' 

  שכלית.

מתקשר היהודי ע� חוקי התורה זו הסיבה שבקיו� 
לא מתבסס קיומ� של מצוות אלו עצמותו יתבר$, שכ�, 

  על היגיו� ושכל אלא נובע מעצ� הנשמה.

 4בספרי� ע� המבוארהדברי� עולי� בקנה אחד 
היא  חקיקהכש� שהו ,לשו� חקיקהמ ' הואש'חוקי�

                                                           
נו למדי� צניעות מחתול וגזל היי -לא ניתנה תורה  למלאיאכדברי חז"ל " 1

 מנמלה..." (מסכת עירובי� ד) ק' סו) עמוד ב').
 אני ל$" ה"הקב אמר רבנו למשה רק .ועוד', ג פסקה ט"י פרשה רבה במדבר 2

; אלא זה הסבר רציונליהיה שלא  (כמבואר במקומות אחרי� "פרה טע� מגלה
ראה  .את בחינת הרצו� העצמיבגלוי הרגיש  -שמצד ביטולו העצמי של משה 

  .שיחות חלק ח"י שיחה א')�קוטיל; 6בגו) השיחה הערה 
שיחות חלק ג' פרשת משפטי� [ובחלק ט"ז פרשת משפטי� �קוטיראה ל 3

 שיחה א'].
ת בחוקותי (מ"ה, א' תורה תחילת פרשתנו (נ"ו, א'). וראה ג� על פרש�קוטיל 4

  ואיל$).

(בניגוד  ע� האב� שעליה היא חקוקה מציאות אחת
 ,חוקי�שכליות, �העל המצוות כ$ ,לאותיות הכתיבה)

 מתו$ קבלת עולוקיומ� נעשה  ע� עצ� הנשמה קשורות
כל התערבות של בלי מ ,לרצו� הבורא וציות מוחלט

זאת, �לעומת ,עדות ומשפטי�ב .המוגבלהאנושי השכל 
קשה  נקיות' מהתערבות שכלית, ומשו� כ$אינ� ' ותהמצו

  .לקב"ה תקבלת עול מוחלטבכניעה ולקיימ� ב

כשקוראי� את לאור האמור נית� להבי� דבר נוס). 
: מדוע עולה השאלה הפסוק המופיע בתחילת פרשתנו,

זאת "ולא  פרה אדומה,לבנוגע  "התורהנאמר "זאת חוקת 
 - פסחלקרב� ה בדומה( "הפרהחוקת "או  "הטהרהחוקת 

  ? "זאת חוקת הפסח")

השייכת לקיו�  כלליתזה טמונה הוראה  בניסוח ,אלא
מצוות התורה מתו$ ביטול כל יש לקיי� את  המצוות:

ללא כל  נעשית מצות פרה אדומהשכש�  !5וקבלת עול
 זאת"הבנה שכלית, כ$ עלינו לקיי� את כל המצוות (

  .התבטלות מוחלטת לה'מתו$ ") התורהחוקת 

 בשכלמובנות התורה ות מצומ חלק גדולש אמנ�נכו� 
ביטול  של לקיימ� מתו$ תחושה ינועל , בכל זאתאנושי

גזרתי ואי� ל$ רשות "חוקה חקקתי גזירה  -וקבלת עול 
 שא) לאחר שחלק מהמצוות מכיוו� זאת, להרהר אחריה".

 ובשורש� במהות�נשארו  - ' בשכל נבראו'התלבשו וירד
  .'חוקי�'

קיו� המצוות מעצ� הנשמה יכול לבוא רק בכוחו של 
, למשה - "אלי�לפיכ$ כותבת התורה "ויקחו  .משה רבנו

 -� התעסק בפרה האדומה למרות שבפועל אלעזר הכוה
  .ודת פרה אדומה מגיע ממשהעבכי הכוח ל

את  יהודי לקיי� יכול המאוחרי� יותר,כ$ ג� בדורות 
 - הנשמה מעצ�  - חוקי�''מצוות התורה באופ� של 

הפרות  ועד שבעשיית ;6דווקא רבנו משהשל  בכוחו
השתמשו באפר הפרה  המקדש השני�בזמ� ביתהאדומות 

בפרה האדומה העשירית  שעשה משה במדבר. ג�
ישתמשו באפר פרתו של משה  -שיעשה המל$ המשיח 

  .במהרה בימינו ה לנורבנו, וכ� תהי

  

  )דשיחות חלק ־פי לקוטי־(על 

                                                           
  ראה ג� במפרשי� על התורה.תורה הנ"ל. �קוטיראה ל 5
  " (של משה).שמ$היא נקראת על  לעול�ראה רש"י תחילת פרשת חוקת: " 6

  מ

 חוקתעש"ק פרשת 


