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1. Rav Hirsch, Shemos 19:6 –  

…and it is just for this ultimate destiny of the whole world that you are to become a ממלכת כהנים and a 

 a priest, inasmuch ,כהן each and every individual of you is to become a ,ממלכת כהנים  .unto Me גוי קדוש

as he is to allow all his actions to be “regulated” by Me, to take the עול מלכות שמים faithfully on his 

shoulders and become a true כהן who by his word and example spreads the knowledge of G-d and 

loyalty to Him… and גוי קדוש, just as, individually you are to appear priestlike, so is the impression which 

Israel as a nation is to make on the world to be one of holiness to G-d.  You are to be unique amongst 

the nations, a nation which does not exist for its own fame, its own greatness, its own glory, but the 

foundation and glorification of the Kingdom of G-d on Earth, a nation which is not to seek its greatness 

in power and might but in the absolute rule of the Divine Law – the Torah – for that is what קדושה is.   

חלק ד'   ,דרך ה'רמח"ל,  .2  

וזה כי הבורא יתברך שמו שם גבולות וסדרים לאדם בתשמיש שישתמש מהעולם ובריותיו ובכונה שיתכון בהם אשר 

בהשתמש מהם האדם באותם הגבולות ובאותם הסדרים ובאותה הכונה שצוה הבורא יתברך שמו יהיה אותו הפעל הגופני 

עצמו פועל שלמות ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו...והחמרי   

אך הסדרים והגבולות האלה הנה הם כלל המצוות העשיין והלאוין אשר כל אחת מהן מכונת אל תכלית הקנות באדם 

רונות על ידי פעל המצות עשה או והעצים בו אחת ממדרגות המעלה האמתית שזכרנו והסרת אחד מעניני החשך והחס

 המניעה מן הלא תעשה...

 ספר החנוך, מצוה טז .3

 
דע, כי האדם נפעל כפי פעלותיו, ולבו וכל מחשבתיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב 

ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים 

השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך 

 שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעלות נמשכים הלבבות

 

ח-אור גדליהו, מועדים דף ז .4  

ים צוה הקב"ה שבכל מעשה גשמי יעשה מצוה, שעל ידה יקשר עצמו עם הקב"ה ולא יתגשם בהיותו עוסק בענינ

גשמיים.  וכן מצינו בעת שאדם זורע תבואה שכל מעשה שעושה בהתבואה ושולט בו יותר מעשה ידי אדם יש עוד 

מצוה על האדם, בקצירה יש מצות לקט שכחה ופאה... וכשעושה עיסה יש מצוה של חלה, כי המצות מלוין את 

 האדם, שלא יתגשם ע"י מעשיו...

הוא כדי לעשות מזוזה, ולא כמו שחושבים בני אדם שהואיל ויש בית וכמו שאיתא בדפרים שכל הטעם שיש בית 

יש מצוה של מזוזה, ובכל מעשה גשמי שעושה צריך לדעת כי העיקר של המעשה הוא הצורה שבו, המצוה 

 שעושה...

 



, פרשת חקתספר אפריון .5  

... כי אנחנו בני ישראל חייבים לקיים כל מצוות התורה בתורת הגזירה, ואפילו במה שאנו חושבים לדעת את 

הטעם יהיה בעינינו כמו חק בלי טעם, ויש לנו ללמוד זאת מדיני פרה אדומה, שאי אפשר בשום אופן להבין הטעם 

האנושי מדמה שמבין הטעם, אין לנו עפ"י שכל האנושי, ומזה נקיש על השאר דגם שאר מצוות אעפ"י שהשכל 

לסמוך על זה... ולכן צריכים לקיים את כל המצוות כמו חוקים, ולהיות תמים עם ה' ית"ש.  וז"ש זאת חוקת התורה, 

 כלומר פרשת פרה אדומה תוכיח על כל התורה שצריכין לקיימה בתורת חוקה.  

 אור החיים במדבר יט:ב   .6

רה", שאם יקיימו מצוה זו, הגם היותה חוקה בלא טעם, מעלה עליהם הכתוב ובדרך רמז ירצה באומרו "חקת התו

כאלו קיימו התורה אשר צוה ה' לאמר, כי קיום המצוה בלא טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל 

 מצות הבורא, וזה לך האות

 שיחות מוסר, תשל"א, פב .7

"עבד" לקונו, עבד שאין לו אלא מצות רבו, ובל ילך אדם ובמקום אחר ביארנו שכל עיקר עבודת האדם היא שיהיה  

אחר "חשבונות רבים" ואפילו הם חשבונות של כבוד שמים, שאם הוא עושה כן כבר אינו עבד, אלא בן חורין 

 העושה על דעת עצמו.

8. Reflections of the Rav, vol. I, p.110 

A mishpat, even when it is based on reason, must be accepted as a chok; otherwise, even rational social 

and moral laws may be corrupted or distorted, as is often demonstrated in our modern secularized 

society.  The chok differs from the mishpat only in the degree of its intelligibility; both, however, need 

the Divine imperative to sustain their religious fulfillment.   

9. Aggaddah, p. 222   

On a simple level, seems to be saying that since Hashem took us out of Egypt, we are supposed to 

reciprocated by fulfilling His mitzvos.  However, the ultimate beneficiary of mitzvos is not Hashem; but 

the person who performs them.  The intent of beginning the עשרת הדברות in this way is that it should be 

clear to us that having taken us out of Egypt and delivered us from slavery, Hashem has our well-being 

and success at heart.  Thus, if He then proceeds to command us to fulfill the mitzvos, we can be sure 

that this represents the ultimate way for us to live and to thrive and we should embrace the Divine 

program of mitzvos accordingly.   

 לקח טוב, במדבר, זאת חקת התורה  .10

לפי זה יתכן לומר שסיבת העלמת הטעם היא משום שרצון הבורא להרגיל את האדם לקיים מצוה, גם כאשר 

הדבר זר לפי דעתו ותמוה לפי שכלו.  על ידי זה יתרגל האדם שלא להתפעל מכל מאורע בחיי הפרט והכלל שהוא 

תושרש בנו האמונה שאין ביכולתנו  זר ותמוה בעיניו, ולא יבוא להרהר חס ושלום אחר מידת דינו של הקב"ה.  בכך

 להשיג ולהבין דרכי ה' והנהגתו בעולם.  

 

 



  רש"י במדבר יט:ב .11

 זאת חקת התורה

ְך ּה? ְלִפיכָּׂ ֹּאת ּוַמה ַטַעם ֵיש בָּׂ ה ַהז ֵאל, לֹוַמר ַמה ַהִּמְצוָּׂ ת ִיְשרָּׂ ם מֹוִנין אֶׁ עֹולָּׂ ן ְוֻאּמֹות הָּׂ טָּׂ ַהשָּׂ ה ְלִפי שֶׁ ָָּּׂ ֻֻ ּה  ַת  בָּׂ ָָּּׂ — 

יהָּׂ  רֶׁ ֲֻ ַני, ֵאין ְלָך ְרשּות ְלַהְרֵהר ַא ה ִהיא ִמְלפָּׂ   ְגֵזרָּׂ

 רש"י במדבר יט:כב  .12

 ויקחו אליך

ם . הֶׁ לָּׂ ה ִמשֶׁ רָּׂ ְך יִָּׂ יאּו זֹו ְלַכפָּׂ ם, ָָּּׂ הֶׁ לָּׂ ל ִמשֶׁ ֵעגֶׁ הָּׂ  לָּׂ ֵהם ֵפְרקּו ִנְזֵמי ַהזָּׂ ם, ְֵָּשם שֶׁ הֶׁ לָּׂ   :ִמשֶׁ

 פרה אדמה

ה  . ָֻּׂ ן ִשְפ ל ְל ֶׁ שָּׂ ל מָּׂ ֵעגֶׁ ה ּוְתַכֵפר ַעל הָּׂ רָּׂ ֹּא פָּׂ ְך תָּׂ  ה, ָָּּׂ ַֻ ַהּצֹואָּׂ ְמרּו תָּׂ ֹּא ִאּמֹו ּוְתַקֵנ ְך, אָּׂ לֶׁ ל מֶׁ ִטין שֶׁ לָּׂ ִטֵנף פָּׂ שֶׁ

 :)תנֻומא(

 

13. Reflections of the Rav, vol. I, p.103 

The religious Jew accepts the entire Torah as a chok, both in regard to its immutability and also its 

unintelligibility.  At the conclusion of the daily morning service, we find this affirmation:  “I believe with 

perfect faith that this Torah will not be changed and that there will be no other Torah given by the 

Creator, blessed be His Name.”  The laws of the Torah are thus above place or time.  Moreover, the 

observant Jew never asks “why?” in regard to mitzvah obligations.  He may ask “how is it performed?” 

or “what lessons are to be derived therefrom?” but not “why?”   

ת שלום, שמות, קנד:נתיבו .14  

בספה"ק נועם אלימלך איתא על הפסוק וידבר ה' את כל הדברים האלה לאמר אנכי ה' אלקיך, וידבר ה' את כל הדברים 

האלה, תכלית כל הדברים היא לאמר אנכי ה' אלקיך, להשריש ביהודי כי אנכי ה' אלקיך שיהיה דבוק בהשי"ת, כי ע"י 

תכלית כל התורה. התורה מגיעים לדביקות ואמונה, וזו  

...דתכלית כל התורה וכל המצוות היא מצות ובו תדבק, שכל תרי"ג מצוות המה רק עצות, וכל' הזוה"ק עיטין, על ידם יגיע 

 יהודי למתדבק בהשי"ת.  

15. Aggadah, Rabbi I. Bernstein, p.219 

The program of mitzvos is not just a group of actions which are of spiritual benefit to us; it is also part of 

our relationship with Hashem.  Every mitzvah is a response to Hashem’s will and serves to connect us to 

Him.  These 2 aspects of mitzvos are reflected in the words of the bracha which we recite prior to 

fulfilling mitzvos,  אשר קדשנו במצותיו – Who sanctifies us with His mitzvos, which refers to the spiritual 



benefit that exists within a mitzvah, וצונו – and commanded us, referring to the aspect of our 

relationship with Hashem as the One who commanded us. 

 :לקח טוב , קצח .16

לעמת זאת, הגוי אשר ודאי היה מן הכשרים בהם, אעפ"כ זכר את המצוה שקיים גם אחרי שחלפה שנה מעת 

קיומה.  ויתכן אף שהביטוי "לשנה אחרת" אינו מחייב שהדבר אירע בשנה שאחרי כן אלא אחרי שנים רבות, מכל 

גדול, ומחזיק טובה לעצמו.  ...מקום ימים רבים לאחר עשיית המצוה עדיין משתבח אותו נכרי בזה שעזה מעשה   

אלא רצה הקב"ה להעמיד את הגוי במבחן בכך שנתן לו הזדמנות לאחר זמן רב למכור את המצוה בעד כסף, והגוי 

 אכן החזיק טובה לעצמו לזכור מעשהו הטוב, ולא עוד אלא שהיה מוכן להמירו בממון.  

יצא קטרוג על ישראל לאמור:  ראו כיצר מקיים הגוי הרבי מקוצק הסביר מדוע נתן לו הקב"ה פרה אדומה?  לפי ש

מצוות כיבוד אב ואם, ומוכן אפילו להפסיד הון רב למענה.  לכן זימנו משמים להראות שהגוי מוכן להפסיד כסף 

חוק  –עבור מצווה שטעמה מובן, אבל היהודים מוכנים להוציא אותם סכום, גם עבור מצוה שאין לה טעם מובן 

 פרה אדומה.  

 


