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 THE NATURE OF A CHOK - פרשת חקת

  

Parah Adumah is the archetypal Chok, a law which even Shlomo HaMelech could not 

understand
1
. G-d tells Moshe and Aharon  2זאת חקת התורה

. The word  זאת is used at the 

beginning of an idea when G-d wants to point out something unusual that we may have 

missed. It is used to show Moshe how the Menorah and the New Moon should look.  It is 

used most frequently with respect to the Korbanos
3
, for they are most often counter-intuitive. 

And it is used here because there is an idea here that we can easily miss.  

The word after  זאת is  חקת: Parah Adumah is a  חוק. Traditionally, the Torah is 

divided into Mishpatim, rational Mitzvos
4
, and Chukim, Mitzvos that we don't understand

5
. 

The Korbanos, the prohibition of pork and the laws of purity
6
 are all Chukim. Rashi tells us 

that Chukim are things which the Yetzer Hara
7
 tells us do not make sense, and which we 

therefore should not do
8
. We may even resent or get angry at something that makes so little 

sense to us
9
.  We get challenged by the broader, non-Jewish world on just this point

10
. Their 

challenge resonates with our own doubts, and we find ourselves in an ever deepening crisis of 

faith. G-d therefore comes to reassure us, “This is a Chukah” - Chok means borders and 

limitations, and is used for the laws of nature as well
11

. Our mind is challenged to understand 

the Chukim. Yet, the Chukim are defined for us – we are told to respect their boundaries even 

if we cannot understand them.  

It is as if G-d is telling us, “I am telling you in advance that this is beyond your 

understanding. I am ordering you to do this Mitzvah nevertheless, for it is truly beneficial for 

                                                           
1

  באומרו הזה עליה� מי חטאת . 'ד זאת חקת התורה אשר ציוה ): ' ב , ט "במדבר י(ספורנו  

2
 לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אלי� פרה אדמה תמימה אשר אי� בה  'ד זאת חקת התורה אשר צוה ) ב  (:ספר במדבר פרק יט 

 : עליה עלמו� אשר לא עלה 

3
תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח   זאת  צו את אהר� ואת בניו לאמר :) ב ( ו  ויקרא 

 :  אל פני המזבח'דתורת המנחה הקרב אתה בני אהר� לפני   וזאת  :) ז( ו  ויקרא  : תוקד בו 

 קדש קדשי�  ' דאשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני תורת החטאת במקו�  זאת  דבר אל אהר� ואל בניו לאמר :) יח( ו   ויקרא  
 : הוא

 וכהנה רבות 

4
 :  אלו דברי� האמורי� בתורה במשפט שאלו לא נאמרו היו כדאי לאומר�! את משפטי תעשו  :ד יח  ויקרא  י"רש

5
ת דמי�  והמשפטי� ה� המצות שטעמ� גלוי וטובת עשיית� בעול� הזה ידועה כגו� איסור גזל ושפיכו: מקואות'  � סו" הל "רמב

ויצרו של  , אמרו חכמי� חוקי� חקקתי ל� ואי� ל� רשות להרהר בה� ,  והחוקי� ה� המצות שאי� טעמ� ידוע, וכיבוד אב וא� 
,  אד� נוקפו בה� ואומות העול� משיבי� עליה� כגו� איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח 

וכל זמ� שהיו רודפי� אותו בתשובות השקר  , � שהיו משיבי� על החקי� "מ� העכווכמה היה דוד המל� מצטער מ� המיני� ו 
ונאמר ש�  ,  שנאמר טפלו עלי שקר זדי� אני בכל לב אצור פקודי� , שעורכי� לפי קוצר דעת האד� היה מוסי" דביקות בתורה

כמי� שבשביל עבודת הקרבנות העול�  אמרו ח, וכל הקרבנות כול� מכלל החוקי� ה� , בעני� כל מצותי� אמונה שקר רדפוני עזרני 
שנאמר ושמרת� את  , והקדימה תורה ציווי על החוקי�,  שבעשיית החוקי� והמשפטי� זוכי� הישרי� לחיי העול� הבא, עומד 

 .   חקותי ואת משפטי אשר יעשה אות� האד� וחי בה�

6
  כגו� אכילת חזיר ולבישת שעטנז וטהרת מי חטאת  :י ויקרא יח  ד "רש

7
 . ר משיב עליה� ושט� היינו יצר הרע"כתב השט� ואילו בויקרא יח  ד כתב דברי� שה� גזירת המל� שיצהי כא� "רש

8
 ר משיב עליה� למה לנו לשומר� "שיצה…  דברי�  ! ואת חקותי תשמרו  :י ויקרא יח  ד "רש

9
 מה המצוה הזאת ומה טע� יש בה     : י יט ב"רש

10
 י ויקרא יח  ד  "ה ברש"הזכיר קוד� השט� ואז אומות העול� וה ' שראל וגו לפי שהשט� ואומות העול� מוני� את י: י "כתב רש

11
,  ) ש� לא(אשר שמתי גבול לי� חוק ולא יעברנהו  ) ירמיהו ה ( כעני� שכתוב , ועוד נקראי� חוקי� מלשו� גבול :  יט ב,  בחיי'  ר

שבה  מלהרהר בה� ולא נעבור גבול מפני  וזה להורות  שנעצור המח, כלומר גבולי היו� והלילה , חוקות ירח  וכוכבי� לאור לילה
 � . עומק השגת
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you
1
.” It is a relief to know that G-d’s wisdom extends way beyond human understanding

2
. 

Were we to understand everything, we would be limiting G-d’s wisdom to the level of ours, 

and that would be very sad indeed. Were we to only do that which we fully understand, we 

would hold the Torah ransom to our own limitations
3
.  As Rebbe Nachman of Breslov once 

stated, "Thank G-d that there are things about G-d’s behavior that I do not understand. For, if 

I understood everything that G-d did, His mind would be no greater than mine. I am delighted 

to learn that His Wisdom extends way beyond the human capacity to understand."  

The mystery of the Parah Adumah was such that even Shlomo HaMelech did not 

understand its reasons
4
. Yet, the mystery does not prevent us from understanding many 

aspects of the Parah
5
. In fact, that which Shlomo could not understand was understandable by 

a human mind, albeit Moshe Rabbeinu
6
. The Seforno sees it as perfectly feasible that others 

could emulate Moshe in this point,
7 and the Mefarshim bring many explanations for different 

aspects of this Mitzvah.  

Here the Torah comes and tells us, “זאת – ”זאת חוקת התורה: Look carefully and you 

will see that there comes a point where you will get stuck, where you will no longer be able 

to explain this Mitzvah. Part of your understanding and fulfillment of this Mitzvah should be 

as a חוקת התורה.
 8
 Use this Mitzvah to absorb the idea that there are Mitzvos which we cannot 

grasp or understand
9
.  

It is humbling for us to know that we don’t know, but it is also our great saving. For 

one who thinks he understands all is more liable to use his own logic to slip up in the end, 

adding or subtracting just a wee bit as he sees the situation demands
10

. From this perspective, 

one who knows nothing of the Taamei HaTorah is better off, since he is more likely to fulfill 
                                                           

1
 :לפיכ� כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואי� ל� רשות להרהר אחריה : י כא� "רש

 :  גזרתי עליכ� אי את� רשאי� להפטר' דאני '   לכ� נא :י ויקרא יח  ד "רש

2
 טיו  דעותינו קצרי יד מלהשיג שלימות כל מעשיו ויושר כל משפ:  ג מט, מורה נבוכי�  

3
ומה א� עצי� ואבני� ועפר ואפר  , בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה : מקואות'  � סו" הל"רמב: מקואות'  � סו" הל "רמב

קל  ,  כיו� שנקרא ש� אדו� העול� עליה� בדברי� בלבד נתקדשו וכל הנוהג בה� מנהג חול מעל בה ואפילו היה שוגג צרי� כפרה 
ולא יחפה דברי� אשר לא כ� על הש� ולא יחשוב  , ט האד� בה� מפני שלא ידע טעמ� ה שלא יבע "וחומר למצוה שחקק לנו הקב

אמרו חכמי� לית� שמירה  ,  ושמרת� את כל חקותי ואת כל משפטי ועשית� אות�הרי נאמר בתורה , בה� מחשבתו כדברי החול
   דמה שה� פחותי� מ� המשפטי�והשמירה שיזהר בה� ולא י,   והעשייה ידועה והיא שיעשה החוקי�, ועשייה לחוקי� כמשפטי�

4
 .אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני )  ג "כ' ז(קהלת  

5
 .  אולי דבר יגנוב ונקח שמ% מנהו, אמנ� בהביננו אל כל המצוה ):  ' ב , ט "במדבר י(ספורנו  

  פ שמלאני לבבי לכתוב רמזי� מטעמי המצוות שקדמו על צד הפשט ע� התנצלות שהמלאכה"אע): ז "מצווה שצ(ספר החינו�  
ו  "ל יצ"במצווה זו רפו ידי ואירא לפצות פי עליה כלל ג� בפשט כי ראיתי לרבותינו ז. לחנ� בה בני והנערי� חבירי ישמר� אל 

האריכו הדיבור בעומק סודה וגודל ענינה עד שאמרו שהמל� שלמה השיג לדעת ברבוי חכמתו כל טעמי התורה חו% מזו שאמר  
ה למשה ל� אני מגלה  "חנינא אומר אמר לו הקב' במדרש רבי תנחומא רבי יוסי בר ג� אמרו  .  עליה אחכמה והיא רחוקה ממני 

 טע� פרה ולא לאחרי� וכיוצא באלו הדברי� רבי�

6
 . ל� אני מגלה טע� פרה אבל לאחר חקה : ה למשה"אמר לו הקב ): חקת יט ו ( מדרש רבה  

 גלה טע� פרה ולא לאחרי�ה למשה ל� אני מ"חנינא אומר אמר לו הקב' מדרש רבי תנחומא רבי יוסי בר 

7
שע� היות המצוה חוקה ואי� להרהר אחריה ולא להיות מסופק א� היא הגונה וא�  , נאמר א� כ� ): ' ב, ט "במדבר י(ספורנו  

 ואולי ג� למשה רבינו והדומי� לו  , ולה טע� נשגב בלי ספק נודע למל� שצוה אותה , כי כל אמרת אלוק צרופה , לאו

8
 שלא –חלק ממהות מצוה זו הוא מה שהיא חוק ולכ� יש לקיי� אותה כחוק דווקא  : 276'  עמממעמקי� על פרשיות התורה

 .  נהרהר אחריה

9
 .    להשריש אותה הכרה שישנ� מצוות שאי� בנו תפיסה והבנה–זהו גופא עני� מצוה זו  : 277' עמ, ש�

10
צות הוא עלול יותר להכשל וצרי� זריזות  והנה זה האיש הסובר בדעתו שיודע תכלית המכוו� במ: לא יג, שמות ,  בית הלוי 

 . ושמירה יתירה בעצמו דלא יטעה לפעמי� ליל� אחר שכלו להוסי" או לגרוע קצת בה� כפי הבנתו 
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the letter of the law
1
. But G-d does not want that either. For by so doing, we are denying 

ourselves an appreciation of the depths of Torah wisdom which can cause us so much awe 

and wonderment, and give us a much more profound attachment to the Torah. And so, on the 

Day of Judgment, we are asked: Did you look into the wisdom called the Merkavah
2
?  

We are left with no choice, to look deeply, but to know that there is still more, a lot 

more. This tension, between trying to know more and knowing that we don’t know was 

beautifully expressed by Klal Yisrael with their famous words at Sinai:  נעשה 3.נעשה ונשמע – 

we will do. We will do whatever we are commanded without understanding
4
. Only 

afterwards will we endeavor to understand –  ונשמע, not as a condition or qualification of our 

doing, but as an additional, richer dimension
5
. As with all Chukim, it is a call to action. Only 

by acting can one taste the holiness and profundity of a Chok
6
. An intellectual pursuit, on its 

own, will simply show the limits of human comprehension.  

The truth is that we cannot fully understand the real depth and purpose of any 

Mitzvah, not just the Chukim and hence, there are only a few places where the Torah 

revealed their reason
7
. We cannot, for example, know why one particular action is called a 

                                                           
1

לאפוקי מי שאינו יודע כלל הטעמי� הרי הוא בטוח יותר בעצמו שלא יסור מ� דרכי התורה ימי�   : לא יג, שמות,  בית הלוי 
 . ד מ� המצוה כיו� דאינו יודע טעמה מאומהושמאל א" נטיה קטנה בפרט אח 

2
מ הרי ג� זהו חיוב על האד� הישר לידע הפנימיות מהתורה והוא מחלקי התורה וביו� הדי� שואלי�  " ומ:  ש�,   בית הלוי 

 ' להאד� צפית במרכבה וכו

3
  נעשה ונשמע ' דויקח ספר הברית ויקרא באזני הע� ויאמרו כל אשר דבר :  שמות כד ז

 ' בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע  וכו :  א'  ת ד" פח עמ שב' עיי� מס 

4
דבתחילה אמרו נעשה קוד� השמיעה  , וזהו שנתכוונו ישראל אז בעת קבלת� והקדימו נעשה לנשמע  : לא יג, שמות ,  בית הלוי

חר שכל� למע�  והכוונה שקיבלו על עצמ� העשיה כמי שאי� לו שו� הבנה כלל ורק מקיי� צוויו של האדו� ושלא לדו� בדברי� א
 לא ינטו ממנה ימי� ושמאל 

5
וזהו שאמרו במדרש נאה  . כ אמרו ונשמע דג� נלמוד חלק זה דהיינו ההבנה אבל אי� העשיה תלוי בההבנה " ואח: ש�,  בית הלוי 

 . דקבלה זו היה נאה מאד לעשות המצות בכל הפרטי� כפי הציווי כמי שאינו מבי� כלל ,  היה לאבותינו לומר נעשה ונשמע

6
כי  . א להבי� הטע� עד שמקבלי� המצווה כחקה בלי טע�" א� כי ודאי יש טע� לכל חקה רק שא): 'ט א "במדבר י(ת אמת  שפ

תינוקת שלא  ' כ במד "וכ.  ת "הטע� הוא דבר רוחני שאי� בו ממש וכפי  שאד� מתרחק מגשמיות יוכל להרגיש טע� חוקי השי
   .  ' ט פני� כו"טעמו טע� חטא ידעו לדרוש במ

כל העול� נברא  ) והוא כמו השקה שמטהר שבא הדבר לשורשו כי (לא פרה מטהר רק חקה חקקתי  ) :' ט א " במדבר י(שפת אמת  

ולשו�  . שנקרא חוקה כמו שכתוב חק נת� ולא יעבור שהוא הבריאה והטבע…' ש בעשרה מאמרות כו "ת כמ"רק במאמר השי
'  וזה הכח מהתורה שנגנז ג� בכל ונעשה גשמיי נק. נה חקיקה וכתיבה הוא בדבר המתנגד כמו שכתוב אש שחורה על גבי אש לב

ואכלו את  ) לתת (ש  "ואיתא חק לשנא  דמזוני כמ. ל"י התבוננות כנ"ל בכל דבר ע"ז נברא האד� להמשי� חיות הנ"וע.  ל "חוקה כנ
 בשורש החיות  ל מקיימת כל העולמות ונותנת תמיד היות ושפע ברכה לכל דבר והוא נקודה המדבקת הכל "שנקודה הנ. ' חק� וכו

 י "ברש…ל"כנ

7
 '  וראית� אותו וזכרת� את כל מצותי אשר אנכי מצוה אתכ� היו� ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי עניכ� וגו :ציצית 

 ע אורח חיי� סימ� כד  "שו

 :על לבב�' מצוה לאחוז הציצית ביד שמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע רמז לדבר והיו הדברי� האלה וגו

 : ל בציצית בשעת עטיפה כשמבר�טוב להסתכ) ג(

הגה ג� נוהגי�  : יש נוהגי� להסתכל בציצית כשמגיעי� לוראית� אותו ולית� אות� על העיני� ומנהג יפה הוא וחבובי מצוה) ד (
 ): י "ב(קצת לנשק הציצית בשעה שרואה ב� והכל הוא חיבוב מצוה  

ז חוטי� ועשרה קשרי�  "רי� רמז להויות וג� יש בה� ט כשמסתכל בציצית מסתכל בשני ציציות שלפניו שיש בה� עשרה קש)  ה (
 : ה"ו כש� הוי"עולה כ

 : הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה ' גדול עונש המבטל מצות ציצית ועליו נאמר לאחוז בכנפות האר% וגו) ו (

בני ישראל ה� ענני כבוד  כי בסוכות הושבתי את  ' בסכות תשבו שבעת ימי� וגו ) א (ע אורח חיי� סימ� תרכה  "  שו!סוכה  
 ) ל"מהרי(ומצוה לתק� הסוכה מיד לאחר יו� כפור דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה  .  שהקיפ� בה� לבל יכ� שרב ושמש

 הוא ואני נתתיו לכ� על המזבח ד� כי נפש הבשר ב:  ויקרא יז יא

 לא תונו את הגר
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Mitzvah and why another action, which may look perfectly good and worthy of doing, is not. 

The Torah is G-d’s creation just as nature is. We can study a tree and understand something 

of how it works, the ‘what’ of creation. We may even gain a glimpse into the purpose of that 

tree on earth, the ‘why’ of creation. But we can never understand why G-d created a tree and 

not a ‘garryboldio’ (to make up a word), or why a tree specifically needs a seed to grow
1
. G-

d’s wisdom is simply too deep for us to fully comprehend all that is behind His creation. 

However deep we will go,  (and there is every expectation that science, for example, will go 

ever deeper,) what is left beyond our horizons will be far greater than that which we grasp
2
.   

It is this that is behind a historic statement of the Sages that, should someone come to 

pray that G-d’s mercies rest on the Kein Tzipor, he should be silenced
3
. For, by stating thus, 

he pretends to know that G-d’s reason for decreeing this law is rooted in mercy. What he is 

really doing is arrogantly reducing G-d’s wisdom to the level of man’s own understanding.
4
 

Mercy might appeal to man as a reason, but it cannot contain all of G-d’s ongoing 

Providential input into the world.
5
 

Certainly, the Mitzvos do follow a deeper form of logic, a logic that is in harmony 

with man’s essential reality, and hence, when he does them, a purification of his soul
6
. 

However, we will never fully grasp all of the wisdom which any Mitzvah contains nor all of 

its effects on our soul, and therefore, all Mitzvos are ultimately Chukim and Gezeiros
7
.  

We stated above that Chok means boundaries or limitations. There is another meaning 

to the word Chok. Chok comes from the word Mechokek, to be engraved. The Ten 

Commandments were engraved in the luchos, not written on them. Something which is 

written in ink is superimposed upon the surface on which it is written. A chakika, on the other 

hand, is an engraving into the body of the substance, becoming a part of the substance and 

transforming it. The Luchos did not have the Ten Commandments written on them; rather, 

the Ten Commandments and the Luchos became a new, unified reality. Similarly, the 

Chukim are engraved into our neshamos at the deepest levels. Part of the difficulty of 

                                                                                                                                                                                     
 פדיו� בכור 

 בל תשחית 

 לא תרבה סוסי�

כי היא כסותה לבדה הוא שמלתו לעורו במה ישכב  ) כו ( שלמת רע� עד בא השמש תשיבנו לו  א� חבול תחבול : ו!שמות כב כה 
 והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנו� אני 

1
כמו שאי�  . שודאי אי� זה קשיא , ולכ� אי� לשאול למה על ידי מצוה הזאת האד� בשלימות בפועל): ז"תפארת ישראל פ( ל "מהר

מות כאשר צורתו ותוארו כ� ולא היה צורתו ותוארו בעני� אחר רק שהדבר הזה מתחייב  ל� לשאול למה איל� זה בפועל השלי
 � לפי העצ� הגרעי

2
 קצת   כ� נשיג יושר , באברי בעלי חיי� ותנועות הגלגלי�, וכמו שנשיג קצת נפלאות מעשיו : מט' ג פ"מורה נבוכי� ח, �"רמב

 . הנגלה לנו הרבה מאד ואשר יעל� ממנו משני המיני� יחד הוא יותר מ� ,  משפטיו 

3
  משתקי� אותו …האומר על ק� צפור יגיע רחמי�  !משנה : ברכות לד

 
4

  מפני שעושה מדותיו רחמי� ואינ� אלא גזירות –'   גמ- לפי דעה אחת ש�

5
פירוש שאי� ראוי שיהיה מדות הש� יתבר� אשר הוא מנהיג עולמו בתמידות על  ידי רחמי�  ):  ו "תפארת ישראל פ(ל  "ובמהר

 די� ובגזרה כי הגזרה הוא לפי חכמתו יתבר�  רק ב

 ומתמיה עליו )  ח "ד פמ" ח(� בטע� שילוח הק� במורה נבוכי� "עיי� ש� שמביא דעת הרמב

6
כל המצות ה� לפי סדר השכלי ראוי� לאד� ולכ� ה� מזכי� ומצרפי� את נפשו עד שהיא ):  ח בסו" "תפארת ישראל פ(ל  "מהר

 צרופה זכה 

7
 גזרה כאשר אינו עומד על טע� המצוה שהוא שכל אנושי ואל האד� הוא חוק ו: ש�
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understanding a chok is that it cannot be separated from our own spiritual realities -  it is a 

chakika.   

But, it goes further than that: It is not just that there will always be reasons for a Chok 

that we do not know about.  Even those reasons we understand may go much deeper than we 

can access.  A classic example is the laws of purity. A scientist looking at the laws of nature 

would never discover laws of purity and impurity
1
.We are told that a dead body is a source of 

impurity. We are told that a mikveh purifies. At least, it seems, the ‘what’ is clear. Not so, say 

the Sages.  

 המת מטמא ולא המי� מטהרי� אלא אמר הקדוש ברו� הוא חקה חקקתי גזירה לא
 . 2גזרתי אי אתה רשאי לעבור גזרותי

It is not the dead body that causes impurity and it is not the water that 

purifies; rather G-d said, “I have promulgated a chok, and decreed a decree, 

and you may not transgress My decrees. 

This does not only apply to Chukim: at some level, even the logic of the Mitzvos Bein 

Adam LeChaveiro escapes us.  It might be patently obvious to us why we shouldn’t steal or 

murder. No society could do without such laws. And yet, we cannot know all the spiritual 

implications of abstaining from theft or returning a lost object as an intentional fulfillment of 

G-d’s command
3
. The Torah itself did not reveal the reasons for most of the Mitzvos

4
, in part 

because the implications of doing any single mitzvah is so vast and in part because we would 

be in danger of holding the Mitzvah – and G-d – hostage to our own logic. As great a person 

as Shlomo HaMelech was  נכשל on this. The Torah stated  לא ירבה בנשי� – Do not have many 

wives lest they bend your heart to idolatry.
5
 Shlomo stated, “I will have many wives, and I 

will not stumble.” But, at the end of his days, we see that his wives did bend his heart. The 

Torah said, Do not have too many horses, lest this cause you to return to Egypt in search of 

                                                           
1

 ח "תפארת ישראל פ, ל"מהר

2
 לא המת מטמא ולא המי� מטהרי� אלא אמר הקדוש ברו� הוא חקה חקקתי  …יוחנ� ב� זכאי  '  אמר ר: במדבר רבה פרשה יט

 . גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור גזרותי 

מאות והטהרות גזירות הכתוב ה� ואינ� מדברי� שדעתו של אד� מכרעתו והרי  דבר ברור וגלוי שהטו : מקואות'  סו" הל, �"רמב
ה� מכלל החוקי� וכ� הטבילה מ� הטומאות מכלל החוקי� הוא שאי� הטומאה טיט או צואה שתעבור במי� אלא גזירת הכתוב  

 בדבר כש� שהמכוי� לבו  כ רמז יש"היא והדבר תלוי בכוונת הלב ולפיכ� אמרו חכמי� טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל ואעפ
פ שלא נתחדש בגופו דבר כ� המכוי� לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שה� מחשבות האו� ודעות  "לטהר כיו� שטבל טהור ואע

הרעות כיו� שהסכי� בלבו לפרוש מאות� העצות והביא נפשו במי הדעת טהור הרי הוא אומר וזרקתי עליכ� מי� טהורי�  
ל גלוליכ� אטהר אתכ� הש� ברחמיו הרבי� מכל חטא עו� ואשמה יטהרנו אמ� סליקו להו  וטהרת� מכל טומאותיכ� ומכ

 : ד נגמר ספר עשירי והוא ספר טהרה הלכותיו שמונה ופרקיו מאה וארבעי� וארבעה א"הלכות מקואות בס

3
The Maharal ( ו "ש� פ ) points out that we cannot even give sufficient explanations for natural phenomena. We 

cannot say, for example, why a horse has four legs instead of two, etc. 

4
  For if it had, we may have been tempted to apply the reasons to decide that the mitzvah is not relevant to us 

in certain situations. Perforce, since we do not have the whole picture, we would have been wrong. As great a 

person as Shlomo HaMelech was נכשל on this: 

כתוב לא  . יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמ� נכשל בה� גדול העול�' אמר ר :סנהדרי� כא
ויהיה לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וכתיב לא ירבה לו ) א יא מלכי�  (ירבה נשי� אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב  

 ותצא מרכבה ממצרי� ) מלכי� א י( סוסי� ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב וכתיב 

ובזה למדנו דר� ההסתה ופתוי הנחש אשר הוא נוהג עד היו� שא� יבא אד� לחקור  " ה ומפרי הע% בסו" "מלבי� בראשית ג ד
שה�  , מיני� הטמאי� וידעו למצא בה� הטע� ' ר עשו המתפרצי� בע� שדרשו עליה� מדוע אסר דאחר טעמי המצווות כאש

 כ שאי� בה� סכנה לגו" ישליכו המצוה אחר גו� "מזיקי� לגו" האוכל� וכשיתבאר אח

5
 : ולא ירבה לו נשי� ולא יסור לבבו וכס" וזהב לא ירבה לו מאד:   דברי� יז יז
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them.
1
 Shlomo said, “I will have many horses and I will not return to Egypt.” But, in the end, 

he sent a cohort of chariots to Egypt.
 2

 

The Torah contains that hidden wisdom which G-d used as His blueprint for creating 

the whole world
3
. When we do a mitzvah we are attaching ourselves to this blueprint, and this 

places us on a different plane of reality
4
.  In order to gain the full benefit of this we have to do 

all the Mitzvos, not only because of the benefit of each individual Mitzvah, but also because 

the whole is greater than the sum of the parts.  All the Mitzvos ultimately form one composite 

whole
5
. Even if we stood a chance of understanding the reason for a single mitzvah, we could 

never fathom how it impacts on other Mitzvos and how others impact on it. We could never 

climb to a perspective high enough to be able to see how the whole thing fits together.
6
 So 

really, since all the Mitzvos are linked, it is impossible to explain the reason for any one 

Mitzvah in isolation. We can only explain one dimension of the Mitzvah. 

There is a further reason why  טעמי� are limited. The real  טע� of the מצוה is the taste 

and understanding one gains from doing the מצוה – taamu u’reu
7
. Only by acting can one 

                                                           
1

  אמר לכ� לא תספו� לשוב בדר� הזה 'ודוסי� ולא ישיב את הע� מצרימה למע� הרבות סוס רק לא ירבה לו ס:   דברי� יז טז

2
כתוב לא  . יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי תורה שהרי שתי מקראות נתגלו טעמ� נכשל בה� גדול  העול� '  אמר ר : סנהדרי� כא

 שלמה נשיו הטו את לבבו  וכתיב לא ירבה לו  ויהיה לעת זקנת ) מלכי� א יא( ירבה נשי� אמר שלמה אני ארבה ולא אסור וכתיב 
 ותצא מרכבה ממצרי� ) מלכי� א י( סוסי� ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב וכתיב 

ובזה למדנו דר� ההסתה ופתוי הנחש אשר הוא נוהג עד היו� שא� יבא אד� לחקור  " ה ומפרי הע% בסו" "ג ד מלבי� בראשית
שה�  , מיני� הטמאי� וידעו למצא בה� הטע� ' שדרשו עליה� מדוע אסר דאחר טעמי המצווות כאשר עשו המתפרצי� בע� 

 כ שאי� בה� סכנה לגו" ישליכו המצוה אחר גו� "מזיקי� לגו" האוכל� וכשיתבאר אח

3
עד שהעלו רבותינו זכרונ�  , כי מלבד משמעות מצוותיה היקרות שאנו מביני� בה נכללו בה חכמות גדולות ומפוארות: חינו� עז
 . שהביט הקדוש ברו� הוא בה וברא את העול�) ר א א  " ב(שאמרו עליה  , ל החכמה שהניח הקל ברו� הוא בתוכהלברכה גוד

 עיי� בכד הקמח סו" כר� סוכה 

4
 ועל ידי המצוות דבק בשכלי ועל ידי זה דבק בו יתבר� :  ל ש�"מהר

5
  :ה ונמשיל ל "והקטע שאחריו ד)  קרוב לסו" (ספר החרדי� הקדמתו קטע המתחיל וראוי  

 .  כל המצוות ה� קשר אחד

 :  וכ� במכות כג

 …דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות 

6
The  מביט, in his introduction to the  קרית ספר, says that therefore a person should attempt to relate to all the 

Mitzvos, even those in which he is not commanded. Those in which other people may be commanded (e.g. 

 by ensuring that he (the Cohen) fulfill his responsibilities. In ,ערבות  he can fulfill through (ברכת כהני�  in כהני� 

cases of Mitzvos which no-one can fulfill today, he should study about the Mitzvah. In these ways he will be 

considered as if he actually fulfilled these Mitzvos 

 Similarly, in the Ohr HaChaim: 

 לדבר כ� עשו ' ותכל כל עבודת משכ� אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ד: לט לב

כל  . תקיי� בכללות ישראל והתורה ניתנה לה ,  והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה . כא� עשה הכתוב מחברת הכללות בקיו� התורה 
כי  ,  פירוש לצד שהוא כמות� " ואהבת לרעי� כמו�"ואולי כי לזה רמזה התורה . אחד יעשה את היכולת בידו ויזכהו זה לזה

,  ובזה מצאנו נחת רוח . וא� כ� אינו אחר אלא אתה עצמ� כאחד מחלק�, ובאמצעותו אתה משלי� שלימות� , בשלומו ייטב ל� 
יש מצוות עשה  . ישראל ונשי�,  לוי , כה� : וזה ל� האות. ומ� הנמנע שיימצא אד� אחד שישנו בקיו� כול�, צוה תריג מצוות'  כי ד 

ומה מציאות יש ליחיד  . וכ� בנשי�, וכ� בלויי�. ויש מצוות לישראל שאינ� כהני�, שאי� מציאות לישראל לעשותו, בכהני� 
 �אלא ודאי שתתקיי� התורה במחברת הכללות וזכה זה ? ו לה�ה גידיו אשר יכוונ "ח אבריו ושס"להשלי� תיקו� לרמ, לקיימ

הג� שמה� הביאו  , כינה לכול� יחד מעשה כול�." ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה הש�: "והוא מה שאמר הכתוב כא� .  מזה
 .  יאמר על כללות� שעשו הכל, מה� עשו מלאכה ,  הנדבה 

7
 בו   אשרי הגבר יחסה'דטעמו וראו כי טוב  )  ט ( תהלי� לד  
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taste the holiness and profundity of any Mitzvah, and certainly of a Chok
1
. An intellectual 

pursuit, on its own, will simply show the limits of human comprehension.  

It is impossible to explain to anyone what Shabbos is like unless they actually keep it. 

Trying to explain the  מצוות in a purely intellectual way is like trying to explain to someone 

who has never tasted ice-cream what the ingredients are and then expecting him to 

understand how they all combine to make the taste.  Picture trying to taste ice-cream by 

knowing it has a bit of milk, a bit of vanilla essence, some sugar … If one has tasted ice 

cream, he knows what it tastes like, but he can never explain it to someone else.  The living 

reality of the Mitzvos is such that our understanding is bound up in our doing, defying any 

intellectual explanation
2
.   

In a sense, then, all Mitzvos are really Chukim, since we cannot get to the bottom of a 

single one.  G-d’s Will is the only basis on which our obligation rests
3
. 

Nevertheless, once we understand the limitations of our understanding, we are 

encouraged to give Taamim
4
. For, just as every Mitzvah is ultimately a Chok and cannot be 

fully understood, so too each Mitzvah – even the Chukim - has reasons which we can attempt 

to understand.  

What then is the distinction between chukim and mishpatim? The difference is one of 

degree; the reasons for a Chok are less accessible than the reasons of a Mishpat
5
. Both 

Chukim and Mishpatim lend themselves to some understanding. As we stated above, even the 

Mitzvah of Parah Adumah has many aspects that can be understood
6
.  There is really no 

Chok where we cannot understand some aspect of the Mitzvah
7
, but there is more mystery 

                                                           
1

כי  . א להבי� הטע� עד שמקבלי� המצווה כחקה בלי טע�" א� כי ודאי יש טע� לכל חקה רק שא): 'ט א "במדבר י(שפת אמת  
תינוקת שלא  ' כ במד "וכ.  ת "הטע� הוא דבר רוחני שאי� בו ממש וכפי  שאד� מתרחק מגשמיות יוכל להרגיש טע� חוקי השי

   .  ' ט פני� כו"טעמו טע� חטא ידעו לדרוש במ

כל העול� נברא  ) והוא כמו השקה שמטהר שבא הדבר לשורשו כי (לא פרה מטהר רק חקה חקקתי  ) :' ט א " במדבר י(ת אמת  שפ

ולשו�  . שנקרא חוקה כמו שכתוב חק נת� ולא יעבור שהוא הבריאה והטבע…' ש בעשרה מאמרות כו "ת כמ"רק במאמר השי
'  וזה הכח מהתורה שנגנז ג� בכל ונעשה גשמיי נק.  אש לבנה חקיקה וכתיבה הוא בדבר המתנגד כמו שכתוב אש שחורה על גבי

ואכלו את  ) לתת (ש  "ואיתא חק לשנא  דמזוני כמ. ל"י התבוננות כנ"ל בכל דבר ע"ז נברא האד� להמשי� חיות הנ"וע.  ל "חוקה כנ
קת הכל בשורש החיות  ל מקיימת כל העולמות ונותנת תמיד היות ושפע ברכה לכל דבר והוא נקודה המדב"שנקודה הנ. ' חק� וכו

 י "ברש…ל"כנ

2
ורמז הוא  . פשט הוא עשיות כל התורה ומצוה בפועל ממש. ס "בכל דבר יש פרד: מסביר רב צדוק הכה� ) קעז( בצדקת הצדיק  

 ודרוש הוא הכונה מצד החכמה שבמוח לדעת איזה לימוד מחודש דחכמה וידיעת  …הרמיזות שבלב שנעשי� מאות� הפעולות  

ד " ע…אז זוכה לסוד   ולב חומד ועי� רואה חכמת הדבר כלי המעשה גומרי�אלו ' ואחר שמשיג ג. זו במוחו י נולד מעובדא "הש
 ' א להסביר לחבירו טע� שהוא מרגיש בחכו וגו" נקרא סוד  שא' טעמו וראו וגו

3
Rav SR Hirsch, intro to Horeb 

4
ולידע סו" ענינ� כפי כחו ודבר שלא ימצא לו טע�  ראוי לאד� להתבונ� במשפטי התורה הקדושה :  ח ' מעילה פ' הל , �"רמב

  פ� יפרו% בו  ' דולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל 

5
 ש"והחוקי� ה� המצוות שאי� טעמ� ידוע ע: מעילה'  � סו" הל "רמב

לכאורה אי� שואל טע�  ו' בשאלת החכ� מה העדות והחוקי� וגו: )41ה בשאלת חכ� ויקרא ד" "מאמר שני ד( שפת אמת פסח 
 ' ש וגו"י יודעי� טע� ג� בחוקה ע"לישראל שבנ' חוקיו כו' א� כי באמת כתיב מגיד דבריו כו .  על חוקה

6
 Many mefarshim give reasons for the various details of parah adumah. They state that the point which we 

cannot understand is the fact that the metaher becomes tameh. (Kli Yakar and others) Rav Tzadok HaCohen 

states that what we cannot understand is that there is tahara from the consequences of the chet of Adam and 

Chava (= tumas mes) in this world, prior to a full purification of the chet itself. (Machashavos Charutz) 

7
ל שאי� האד�  "ומה שאמרו כי המצות שה� חקי� לא נתנו טע� שלה� לגלות אינו ר ): ריש פרשת בחקתי ( גור אריה , ל"מהר

 . יודע כלל מ� המצות אלא שאי� יכול להבי� לגמרי אבל יכול להבי� מה� מעט 
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and less understanding of a Chok than a Mishpat and there is more understanding and less 

mystery (but still some) of a Mishpat.
1
 Mishpatim seem to make more sense to us, at least 

when we first approach them, their broad strokes we readily not only understand but may 

even anticipate
2
.   

Once we understand that there is no Mitzvah that we can fully comprehend, our 

starting point in accepting any Mitzvah is to first accept it as a חוק and only then to give a 

 prior to giving a גזירת הכתוב This is why Chazal often first state that the Mitzvah is a .טע� 

for a Mitzvah טע� 
3 

.  

Ironically, abandoning the attempt to fully understand a Mitzvah leads to a deeper 

understanding of why we are doing it
4
.  Chukim have deeper reasons than other Mitzvos and 

one cannot understand them until one accepts them as being a chok without a reason. This 

leads a person to become more spiritual and more capable of understanding the reason
5
.  At 

that stage, G-d wants man to try to understand
6
. 

                                                           
1

ומה שנקראו גזירות אחר שיש לכל אחת טע�    בה� טע�   ה� גזירות שיש…כל המצוות  ): ריש פרשת חוקת( גור אריה , ל"מהר

 ה הוא כל דבר במדת הדי� " שהתורה שנת� לנו הקב…היינו שלא יאמר האד� שה� של רחמי�  

2
 :  אלו דברי� האמורי� בתורה במשפט שאלו לא נאמרו היו כדאי לאומר� !את משפטי תעשו  : י ויקרא יח  ד "רש

3
 וכ� בעוד מקומות  '  וגו גזירת הכתוב היא ... יעזר  ר חנינא שאלתי את ר אל "א : בכורות ה 

פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר  "אע) ד( ג ' תשובה פ' � בכמה מקומות ולדוגמה בהל "וכ� ברמב
 ' עורו ישני� משנתכ� וגו

   כ רמז  יש בדבר "אעפ.… . הטומאות והטהרות גזירת הכתוב ה�… :  מקואות'  � סו" הל"וכ� רמב

4
ולכאורה אי� שואל טע�  ' בשאלת החכ� מה העדות והחוקי� וגו : )41ה בשאלת חכ� ויקרא ד" "מאמר שני ד( שפת אמת פסח 

י שמאמי� ועושה החוק  "י יודעי� טע� ג� בחוקה והוא ע "לישראל שבנ' חוקיו כו ' א� כי באמת כתיב מגיד דבריו כו.  על חוקה
 ש "ע. כ "טע� גז זוכה לידע ה"באמת א" בלי הרגשת הטע� עי

5
 …א להבי� הטע� עד שמקבלי� המצוה כחוקה בלי טע�  "ודאי יש טע� לכל חקה רק שא):  י"ה ברש " ד134חקת ד" ( שפת אמת 

 ת " כי הטע� הוא דבר רוחני שאי� בו ממש וכפי שהאד� מתרחק מגשמיות יוכל להרגיש טע� חוקי השי

6
ראוי לאד� להתבונ� במשפטי התורה הקדושה ולידע סו"  ):   הל ח מעילה'  ח מהל" היינו פ–בסו" עבודה (סו" מעילה  : �"רמב

 . ענינ� לפי כחו 

ה למשה לא תעלה על "אמר לו הקב:  וכ� משמע משמות רבה על שמות כא א על הפסוק ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�
עצמי להבינ� טעמי הדבר ואיני מטריח  ,   דעת� לומר אשנה לה� הפרק וההלכה ב או ג פעמי� עד שתהא סדורה בפיה� כמשנתה 

 . לכ� נאמר אשר תשי� לפניה� כשלח� הערו� ומוכ� לאכול לפני האד�, ופירושו 

There is a separate issue of whether a person should use intellectual proofs and philosophical arguments to 

bolster his belief in G-d. See the introduction of the טוב לב  to the  שער היחוד –חובות הלבבות  for many opinions 

on this. 

The Kuzari states that it may be more praiseworthy, at least in the case of the Chukim, to be committed to the 

Mitzvos without the taamim than to look for them, though this is permitted. 

מעולה  ,  בלי התפלפלות ובלי התחכמות, ומי שקבלה בתמימות , תורת אלוקי� היא: אומר אני:  מאמר שני סו" סימ� כוכוזרי 

 א� מי שנטה מ� המדרגה העליונה הזאת אל המחקר מוטב לו כי יבקש טע� לדברי� האלה אשר  ;הוא מ� המתחכ� והחוקר 
כ ומה שכתבתי שאולי מתכו� רק  "יאי� את האד� לאבדו� עיסוד� בחכמה האלוקית מאשר יעזב� לסברות רעות ולספקות המב 

  .להחוקי� היינו בגלל שכל הסימ� מדבר על הקרבנות 

In his introduction to Horeb, Rav Hirsch states: “The Jew who [fulfills a mitzvah] with the simple idea, which 

everyone can grasp, that he is thereby fulfilling G-d’s will …. even though he has never unraveled the 

significance … of any one of all the Divine commandments, such a Jew has attained the highest bliss of earthly 

life. 

However, the Rambam and the Chovos Halevavos (Intro and Shaar HaYichud, Chap 3) hold that it is 

praiseworthy to look for Taamim. 
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For example, the Rambam tells us that Tumah and Tahara are a Divine Decree, 

essentially a Chok. Once we know this fact, the Rambam continues and says כ רמז יש  "אעפ  

 even so there are hints to its meaning, and he proceeds to explain the idea of purity and ,בדבר

impurity
1
.    

The deepest reason for doing a Mitzvah is the fact that G-d commanded us to do it. As 

Rav S.R. Hirsch
2
 put it, Whatever command or prohibition of G-d it may be that prompts one 

to ask why one should do this and not do that, there is but one and the same answer: Because 

it is the will of G-d, ….. This answer … is essentially the only one possible, and it would 

remain so if we were ourselves to penetrate into the reason for every commandment, or if G-d 

Himself had disclosed to us the reason for His commandments. 

Chukim are our comforting confirmation that G-d is infinitely greater than we are. “I 

am G-d and therefore obey Me, for I am here to look after you” ( ושמרת� את חוקותי ואת

3משפטי אשר יעשה האד� וחי בה�
) is a much deeper reason to do anything than simply through 

the limits of our own understanding
4
. Our failure to understand everything about the Parah is 

not a source of nervousness or a crisis of faith; it is rather a source of great joy.  

                                                           
1

ואינ� מדברי� שדעתו של אד� מכרעתו והרי  .  גזירת הכתוב ה�דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות :  מקואות ' � סו" הל"רמב
תוב  ה� מכלל החוקי� וכ� הטבילות מ� הטומאות מכלל החוקי� הוא שאי� הטומאה טיט או צואה שתעבור במי� אלא גזירת הכ

 כש� שהמכוי� לבו  כ רמז  יש בדבר"אעפ.  ולפיכ� אמרו חכמי� טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל . היא והדבר תלוי בכוונת הלב 
פ שלא נתחדש בגופו דבר כ� המכוי� לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שה� מחשבות באו� ודעות  "לטהר כיו� שטבל טהור ואע

הרי הוא אומר וזרקתי עליכ� מי� טהורי� . עצות והביא נפשו במי הדעת טהור כיו� שהסכי� בלבו לפרוש מאות� ה. הרעות 
 . הש� ברחמיו הרבי� מכל חטא עו� ואשמה יטהרנו אמ�.  וטהרת� מכל טומאותיכ� ומכל גלוליכ� אטהר אתכ�

2
Forward to Horeb 

3
 הקדי� חוקי� למשפטי�  : ל"חז

4
 : את� רשאי� להפטר גזרתי עליכ� אי ' דאני '   לכ� נא :י ויקרא יח  ד "רש


