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 ביאור הקשר בין פרשת כי תשא לפרשת פרה 

בין   יש קשר תמיד  ש  ידוע  ',פרהפרשת '  ושבתתשא'    כי'פרשת  

את הקשר   באר וצריך ל,  הנלוויתלבין הפרשה    שבועה  תפרש

,  חטא העגלהעניין של  זה    נופרשתל  הנושא המרכזי ש  .  יניהםב

)תנחומא      מובא במדרש  אדומה  פרה  למה שאמרו חז"ל עידוע  ו

תבא האם   :אמרו  ,משל לבן שפחה שטינף פלטין המלך"  (ח   חקת

  תשא'   כי '  שתפר  בין  בן הקשר ומלפי זה  ו  .  "ותקנח צואת בנה

משה רבנו ש  כלומר, אף  .פרה אדומה  כפרתענין חטא העגל, ל

ּוְביֹום "  :אך עדיין נאמר   ,חטא העגלעל    שיסלח  'לה  תפללה

ם אתָּ י ֲעֵליֶהם ַחּטָּ ַקְדּתִ ְקִדי ּופָּ תמיד  "...ופירש"י:    לג(  לב,ת  שמו)"  ּפָּ

ן הזה  ונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העווכשאפקוד עליהם עו

ישראל שאין בה קצת  ונות, ואין פורענות באה על  ו עם שאר הע

עוי מפ העגלורעון  נשאר    כלומר  -  "ן  משעדיין  חטא משהו 

ותקנח את    תבוא האםש'  ,פרה אדומהזה    כפרומה שמ  ,העגל

 . 'ת בנהאצו

 הכח העצום של פרה אדומה לכפר על   ומה  ,ביןלה  יש  ואם כן

ר את טהלבשביל   באהדומה א הפר  הרי בפשטות ,חטא העגל

בזה     ?הטמאים תירוצים  יש  חדש   אמר נ  וכעת  ,כמה  תירוץ 

 רבה   , ואומר המדרשנקרא 'חוקה'  דין של פרה אדומההבס"ד.   

ַמר  :חקת יט'() י  הקב"ה:אָּ ַקְקּתִ ה חָּ ה ו, וכו'ֻחּקָּ אי לַ ִאי ַאּתָּ ַ ֲעֹבר ַרש ּ

ִתי ֵזרָּ ּגְ ו"ַעל  'חקיקה',  לשון  גם  הוא  'חוקה'  הלשון  כתוב . 

ם  "  (' אות ה  ' ד  ה תור )  ן"ר הבליקוטי מו ִהי ֲעֹוֹנתָּ ם  (חקוקה)ַוּתְ   "ַעל ַעְצמֹותָּ

המוסיף    רבנו  ,(כז   , לב)יחזקאל   הפסוק   מילהאת  על  'חקוקה' 

אומרת    ,המקורי חזאת  על חקנעוון  ה  -  חוטא  "וכשאדם  ק 

 , עצמות של האדםה  לענחקק שם טומאה  ש  כלומר  ,ויותעצמ

ווידוי  כשאדם עושה תשובה  ו  ,נוקם באדם זהה הטומאוהשם  

זה    ,דברים  החקיקהא  והע"י  את  גם    .הזו  מוציא  פרה  וכך 

של    'חקיקה' האת  להוציאיש לה כח  ,'חוקהשנקראת ' אדומה 

 דם כשא כי    אדומה  פרה  'ת חוק'דווקא ע"י  ו,  מעלינוחטא העגל  

להרוצ חקוקה  דבר  לחקו  ,וציא  צריך  ולהוציא   קאתה  אחריו 

 . אדומהחקוקה וזה הכוח של פרה האת הכתיבה 

 תר מכל שאר החוקים דומה יו פרה אשנתייחדה הסיבה  

ממנ  איוהאמרתי אחכמה  "  אמר שלמה המלך   יש   ",ירחוקה 

איסור    ,איסור שעטנזכמו    שאינם מובנים,הרבה חוקים בתורה  

חצי קנה זה טריפה ורוב קנה  )  דיני שחיטה  ,רותאסומאכלות    ,כלאיים

אז באמיתות כל התורה שלנו   ,את זה  ןלהבי  אפשר   יאו  ,כשר( 

 , על פרה אדומה רק מה נתפסנול  ,שאלהה כןואם  ,א חוקיםיה

עודהרי   משחוקים    יש  אדומה?   מודגשלמה  ו  יםנבולא  פרה 

אומרת חוקת  "  התורה  'חוקת   ",התורהזאת  אומרת  ולא 

 ,התורה  כללשורש  'פרה אדומה' היא  ש   ז,בא לרמוו  הפרה'

מכוסה תמיד  ש  ,השורש  ה  השורשיםכמו  נסתרים  עץ  של 

מכוסים  כשהם  הם דווקא    השורשים  כל היניקה שלבאדמה, ו

כפרה  ה ולכן    ,שהוא נעלםכ הכוח של השורש דווקא    .םסתריומו

של עמוקה  ישראל    הכי  אדומה  תכפר   שהיאעם  היא    ,פרה 

      .צריכה להיות נעלמת

 א נעלמת א דוקא משום שהיוהת פרה  הכח של כפרוע  דמ

קשה   תיעבד  :חזקהטענה    עןוטהשטן    -  הדברים  וביאור

האדם,  להחטיא אותו  את  שהחטאתי  בא הוא  עכשיו    ו,עד 

ואם זו תשובה   .  הכל נגמר כאילו לא חטא  וזהו  ,עושה תשובהו

  לכן       .אותו  כעיסממאוד    זה  ,  לזכות  נהפך  הזדון  מאהבה,

לעש את  צריכים  של  שורש  ו  מככפרה  הות   , לםעהבצורה 

יודע  כשאנו דומה אולכן הפרה    ,זה התכפר ואיך  למה    יםלא 

הכי עמוק  שהוא החטא    העגל  חטא  מכפרת על  היא כי    ,תסתר נ

נה תוך  זלה שמכעלובה  "  (:חפשבת  )גמרא  מובא ב י  כ  .קשהו

 ,החופתתוך  מזנה    הלכ השכ  ל,שפ ו  בלו עהדבר הכי    ",הופתח

וח עם החתן שלה, ובמקום זה א אמורה לשמנישואיה שהי  ביום

אחר,   גבר  עם  מזנה  שישהיא  ובזוי  מתועב  הכי   וזה   .הדבר 

שמענו   ,עכשיו היינו במעמד הר סיניהרי    ,עם ישראל  להמשל ע 

מארץ    ךתיאצהו  שר א  אלוקיך  'אנוכי ה"אומר  עצמו  בהקב"ה  ש

אחרים  "לאו  ",מצרים אלוהים  לך  פני",  יהיה  י נשאלו    על 

בחטא העגל עברנו על ו   ,"ה בעצמומענו מפי הקבהדיברות שש

  לכן ו  .זהחטא  אין לך בושה יותר גדולה מו  ,הדיברות האלה

איך אפשר בכל אופן   בלא  .על זה  ת אין כפרהעם ודטעפי    לע

לחטא העגל, כפרה  שגם ה :  התשובה    ?זהחטא  פר על  ככן ל 

לכן  ו   .בלי טעם ודעת  ,שכלייכולה להיות דווקא ע"י דבר לא  

אדומה  נעשיתכפרה  ה פרה  ע"י  ישראל כי    ,דווקא  עם  אם 

 בירושלמיכמובא  דומה  אפרה    על  הרבה כסףמשקיעים כל כך  

דומה היא  אהדרך הכי טובה לקנות את הפרה  ש  , (קידושין פ"א ה"ז )

שני    צדב ו ,מים זהב ש אחד בצד ,ע"י שהיו שמים מאזנים גדולות

  . רהזהב  מכרעת את הפ של הכף  עד שה  , דומה א ה שמים את הפרה  

 לא  אנחנוו  זה מראה שאנחנו משקיעים בדבר שאין בו שכלו

מקיימים ו  ,נגד השכלו  מההיגיון  הפוך  ואהו  ,יכולים להבין אותו

מצובהידור   את  אדומהובהשקעה  פרה  ללא   ת  חוקה  שהיא 

מה   עצמו  לכן זהו   שאנו מקיימים מתוך הבנה()בשונה משאר מצוות     הבנה

כפר  לשאנחנו רוצים    ותהיו  .בפרה אדומה  לעם ישראלשמכפר  

  ל, שכ  "י עכפר אותו  לשאי אפשר  טא  ח  ואהש  ,על חטא העגל

 ?כפרה יכולה להיותהאיך    ולכן  ,חמור   מאוד  מאוד  חטא   ואה  כי

אם ו   .   לי שכלהיא חוקה בשל פרה אדומה ש  המצווהרק ע"י  

  כפרהב  חסרוןה  הי  ,פרה אדומהטעם  שלמה המלך היה מבין  

 לו  אומר .  וכנ"ל  טעםבלי    איכל הכפרה היא בגלל שהכי    ,שלה

 שליט"א אליהו עטיההרה"ג  /תשפ"א ה' - ''כי תשאפרשת  

 עד' תניינא תורהמבוסס על  - השליקוטי מוהר"ן בפר  

 , ם הוא הכנה לפסחוכיצד פורי, הקשר בין פורים לפרה 

 הגורל של המן והגורל של שעירי יוה"כ
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ה"  :הקב"ה ה ֲאֻדּמָּ רָּ  פרה  םמגלה טעאני    'לך  –  "ְוִיְקחּו ֵאֶליךָּ פָּ

גילה הקב"ה למשה את ה לפי הנ"ל קשה איך  ולכאור   ,אדומה'

ועל פי טעם   ,על פי שכלהבין  משה רבנו  טעם פרה?  והתשובה:  

לכך  והראייה   ,חטא העגל על כפר אפילו ל אפשר כן ש, ודעת

זהפ תה  שהוא על  השתכנע  וגם    ,לל  לא  למהוא    ה והתפתה 

לו:קב"ה  שה ם"  אמר  ַוֲאַכּלֵ ֶהם  בָּ י  ַאּפִ ְוִיַחר  י  ּלִ ה  יחָּ ַהּנִ ה  , ְוַעּתָּ

דֹול ה אֹוְתךָּ ְלגֹוי ּגָּ  ,אלא משה רבנו נשאר איתן בדעתו",  ְוֶאֱעש ֶ

. לכן למשה לקב"ה שיכפר על עם ישראל  והמשיך להתפלל

פ פרה,  טעם  מבין  שהוא  גם  לכפר רבינו  יכולה  חטא    רה  על 

בש העגל  חטא  גם  כי  להתכפר העגל,  יכול  משה  של    , כלו 

שיכול להבין חמים,  עם כל כך הרבה ר מיוחד  יש שכל  משה  ל

  הוא חוקה. לכולםאבל  .פר גם על חטא העגלכשאפשר ל

 קריאת פרשת פרה היא דאורייתא הטעם שיש אומרים ש

ּפָּ   "י"א  (רפ"ה ס"זת  ' סי )     :שולחן ערוךכתוב ב  ֶ ש ַ ש  ת רָּ ש ַ רָּ ת זָּכֹור ּופָּ

א אֹוַרְיתָּ ם ִמּדְ ְראָּ ה ַחיִָּּבים ְלקָּ ה ֲאֻדּמָּ רָּ  ,הקשהוהמגן אברהם    ".  ּפָּ

אף הרי    ,דאורייתא  יאה'פרה'  קריאת  ש   השו"ע  למדמאיפה  

לא מהראשונים  ראשונים   ' זכור' פרשת    עלמילא  )  ?כך  סובר   אחד    יש 

משך בספר '       .(ערוך שולחן על ה"א  גהמ כן הקשה ו    ,שסוברים שזה דאורייתא 

  ,יפה  פשטסביר  מ   (גדול  ןו שהיה גא   וינסקוד מהכהן  רבי שמחה  ל)    'חכמה

  נלמד זה    ,מהתורה  פרהפרשת  קריאת  ל המקור  ש  אומר  ו

)פ"ז  כמובא במשנה ביומא    יום כיפור ב  הכהן גדולשל    קריאההמ

מבואר בגמרא  ו  יוה"כ(   במוסף  'סדר העבודה 'ב   גם כן  את זה  ואומרים)  ,מ"א(

אם הכהן גדול לא  ז"א ,מעכב הן גדולאת הכקריש ה' ע"ב(  א מיו)

יום כיפור   אקר  לא יצאו ידי   ( "פחלק בעו חלק מהכתב  )     את פרשת 

הכתוב שמקישים את    ,ביוה"ככפרה  ה חובת   גזירת  פרה ויש 

לא כ"ג  אם  כמו שביום כיפור    ולכן,  יו"כ,של    הרכפל  אדומה

, מעכבתהקריאה    בפרה אדומה  אז  ,מעכבזה  קרא את הפרשה  

הכהן עושה את הפרה היה צריך לקרוא את הפרשה בזמן שו

והיום שאין לנו       .מועיל  לא  ואם לא קרא,  של פרה אדומה

קוראים את פרשת 'פרה' ומכאן המקור  פרה אדומה אז אנחנו  

 ה'משך חכמה' לפרשת פרה מדאורייתא.   לפי

ידי  ,  קמוע בנסביר  ו אדומה  תקריאעל  פרה  אנחנו    ,פרשת 

 כלומר     (קריאההטהרה היא ב   -  ביהמ"ק בזמן שאין  )    מת  טומאתרים מנטה

ולהיזהר   פסחחג  כדי שנוכל לבוא ל   ,הרת אותנוהקריאה מט

חמץ זה , 'חמץ מת'  -אותיות    הוא  צתמחמ  שהרי ,  'מחמצת'מ

ת אומטהחמץ שהוא  מ  וכדי שנוכל להיזהר   'טומאת מתבחינת '

להי  ,"מחמצת"  -  מת צריכים  בחינהאנחנו  באיזה    טהר 

ע"י   מת  פרשת  ק' מטומאת  ונמצא  'פרהריאת  הכנה הש. 

פרשת  קריאתע"י כי  . הגדולה ביותר לפסח היא פרשת פרה

לבית    נכנסאדם  הש  לפני  .(עכשיו   של במדרגה  )  ריםנטהפרה אנחנו  

  !!! זה לא אותו בן אדם  ,שםואחרי שיצא מ  ,בפרשת פרה  הכנסת

יוצאו  ,בטומאת מת  א מטעד עכשיו הוא היה    עכשיו כשהוא 

     .באיזה בחינה כבר טהור  את פרה הו פרשאחרי שמיעת 

מרן הרב  )  דאורייתאהיא מ פרשת פרה ש   השו"ע ולכן פסק מרן 

לכן כדאי מאוד לדקדק לשמוע ו   (מאוד היה מחזק על זה זצ"ל  עובדיה  

צריך וגם    , (שזה קצת ארוך יותר)למרות    ,זכור   כמו בפרשתכל מילה  

קורא    הבעלשוצריך    ,ודר ביותר המה   האת הספר תור   להוציא

  שפעם   ,ועוד נפקא מינה )     .ודקדוקיהבטעמיה  בקריאתה  דקדק  י  ןגם כ

קטן  טיר, למפ קטן  היו מעלים   גדול    אדם  צריך    אלא   בפרשת פרה אסור להעלות 

כל עדה הידור לשמוע  וכן יש      .(שיוכל להוציא את כל הציבור ידי חובה 

של  המזרח,)    הבנוסח  נוהגים   שאנוכמו    ם(ותימני   ם,אשכנזי   עדות 

שד  ר',זכו'בפרשת   להתייחס   ,דאורייתא  יאההיות  צריכים 

     . כמו מצווה מדאורייתאה ילא

 ופורים  כיפוריםקשר בין פרשת פרה לבין יום  ה  לבאר

אחרי פורים קוראים  "    (תורה ע"ד תניינא  )רבנו  דברי  בין את  נפי זה  לו

פרה מ )  ",פרשת  שמחוץ  הןפרהו'   ' פורים' ה  ש מילשתי    '  לזוות  דומים  כי    . (זו 

פרה גם  ש  זה  פרה אדומה ליום כיפור בין    קשרהנתבאר, ש

הכפרות הכי גדולות שהם  יוה"כ  באדומה וגם שעיר המשתלח  

בתוך  דווקא,    בחוץלעשות  מצוותם    ישראל  של בית  ולא 

ירים  השע  שניונתן על  "  :"כ כתובהשל יו  יריםבשע    .המקדש

גורל   ם  חושבי  םכוללעזאזל",    אחדוגורל    ה'ל  אחדגורלות 

מי   ך א  לעזאזל,השעיר  ולא    ,ה'זה השעיר למביניהם    ישהעיקר 

על   ' מכפר השעיר להש,  מבין  ת הגמרא בשבועותאשלומד  

והמועדים ראש חודש  עיר  כל ש  כמו   ,וודשיקתרומת מקדש ו

יש לנו   כל השנה  ואם כן   וקודשיו,  טומאת מקדשמכפר על  ש

זה דווקא   תכפר   עיקר  כןלו  הכפרה הזו,את   שעיר  ב  ישראל 

עלינו  כל  הרוצשכשהקב"ה    ,ומובן  .המשתלח עושה הוא  פר 

ל  מה הטעם ש  הוא לא מגלה   ,לבלבל את השטן   תחבולות

מא  וה  ,דומהא  הפר  ש  גלה לא  הטעם  שעימה  המשתלח ל      ר 
עד   אותו  זרוקל ו ה"כ  ביו עיר  ש לקחת  רחוק  מאוד  לנו    נשמעשזה  ) תפרק  י ש  לתהום 

פרה   ולכן       רחמנים(ה אללעם ישר  לא מתאים  לכאורהדבר ש  , ם איבריםאיברי 

הושעיר    אדומה כי   , תעוד  מטעםלמעלה    םהמשתלח 

באופן לא   השועעוונות הוא  על הפר לנו  כשהקב"ה רוצה לכ

שהשטן   השעיר    שהשטןמובן,  את  לחלקו  לקבל  יתרצה 

והשטן   כל העוונות, ובזה נעשית לנו הכפרה. תלח יחד עם  המש

כי זה נעשה בחוץ, וכן   טועה בזה, וחושב שאין זה קרבן לה',

  כפרה.היא נעשית בחוץ, ולבסוף שם עיקר ה בפרה אדומה,

 ביניהם וההבדל  הקשר גם בפורים וגם ביום כיפור יש גורל,  

 צריך גם   וא"כ  ,גורל   בחרים ע"ייר המשתלח נשעו  ה'יר לשעה

א  היהשי  כן גורללפרה  איזה  עש ו)     ,דומה  לא  אם  הגורל    והרי  את 

יצא   ים,בשעיר אלא   ,ים רוצש מה    את השעירים  בחור ל   אפשר   אי   י כ  ,ה חוב   ידי   ו לא 

קדם ישלפני פרה אדומה    ,גם חייב להיותכמו כן  ו  (חייב לעשות גורל 

 ? דם לפני פרה אדומה הגורלומה הגורל שקו    .  גורל  עניין של

ה "  :    כו(  , )אסתר ט  כתוב  .  'פוריםחג 'זה   ֵאּלֶ ְראּו ַליִָּּמים הָּ ן קָּ ַעל ּכֵ

למה קשה  עוד  ו      ?הזה  מה העניין בגורלו  "  ַהּפּור ם  פּוִרים ַעל ש ֵ 

עד הסיפור   יקר עזה  וכי     המן,עשה  שפורים נקרא על שם הפור  

 לוא  וקר ל  היה יותר ראוילכאורה    ר,הפורים ע"ש הפו   אשנקר 
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זה שעשה המן גורל    פור ההרי    או על שם הניצחון,הנס    םש  על

צדדי המגילה  עניין  בסיפור  טז  כתוב?  ושולי  לג()משלי  ֵחיק "  :,  ּבַ

ל ַהּגֹורָּ טוֹ   ה'ּומֵ   ,יּוַטל ֶאת  ּפָּ ִמש ְ ל  הגורל בעצמו ש  כלומר     "ּכָּ

 משפטו ישירות מה'. גבוה מאוד, עד ש  דברא וה

א לעשות הבדלה  ם כיפור בגורל של יוהברים:  ונבאר את הד

הוא בא להבדיל    כלומר   ,המשתלחלבין שעיר    'להיר  שעבין  

ל פורים יש לו מעלה רל שהגו  ,לעומת זאת   ,רעהטוב והבין  

גבוהה ל יש   ,יותר  הרע  רּו "  כמ"ש:  ,  טובתהפך  ּבְ ש ִ ר  ֶ ֲאש  יֹּום  ּבַ

הּוִדים   ַהיְּ ְלטּו  ִיש ְ ר  ֶ ֲאש  הּוא  ְוַנֲהפֹוְך  ֶהם  ּבָּ לֹוט  ִלש ְ הּוִדים  ַהיְּ ֹאְיֵבי 

ְֹנֵאיֶהם ש  ּבְ ה  בירור    השוערק    הגורלביום כיפור  ש  נמצא,  ,"ֵהּמָּ

   ?כח שלנו בפוריםה  ואילו  ,עזאזלל   י השעיר ומ  ה'להשעיר    ימ

פרה    -  דומהא  רהפורים הוא ההכנה לפ  .להפוך את הרע לטוב

 ,שורפים אותהכש ו  )אדום מסמל את הדין( אדומה היא כולה דינים  

שע"י השריפה      ל" ז  י"ר אה  מסבירלרחמים.     הופכים את הדין  

ה  פר ה  ולכן    (לבן לאפר  נהפך  האפר  השריפה    בסוף )   נהפך ללבן    םהאדו

     .(מידת החסד )  לבןל כתפ הנעד ש נשרפת דינים(שהיא ) אדומה 

נעשאבל   אמרנו    .  פוריםל  שוב  נחזוראז    ?  ית ההמתקהאיך 

יכת הרע  הפ ו ,דיניםהיתוק מזה עניין של ע"ש הפור, ששפורים 

  ר "פ   יש  'דין 'בש   ידוע  (ו " פורים פים  חי   עץ   פרי )מסביר האר"י      .לטוב

 280בגימטריה    זה   ,מנצפ"ך  ותי הסופאותיות  שה   עורבשי   )למדנו פעם    ,דינים  (280)

וגם פרה אדומה   דינים,  ר" גם בפורים יש פש  , יוצא  ,דינים( ר" פ  =

פ דינים"יש  יכולים   מנצפ"ך,  ותר גבו  חמשה עם    .ר  אנחנו 

פר   גםכי    להסתדר, זה  אדומה  עם  )   'ה-פרה  אבל    ,(דינים   5פר 

  ,יתשיש  בורהגהמן הצליח להביא  כי  ,  בוךיסלנו  היה    'פורים'ב

ו'ואז    ,שזה עשיואדמוני  ההביא את  ו   ( גבורות קשות  6  )שהן   נכנס 

אנחנו קשות,    כאלו גבורותעם  ולכן    ונהיה 'פור',  ר "בתוך הפ 

  .תמודד לבדלא יודעים להכבר 

 (50ה )" מ אד   -(, פרה 50ם )" י -פור 

 ,'פורים'התיקון רמוז במילה    "לז  י"אומר האר?  לזהמה התיקון  

 חמשים - ה  שזה כנגד   , 50  =גימטריה  בכי י"מ      ם(י"ם = פורי -)פור 

אם אנחנו לא מסתדרים עם   ,מעלה  לשבינה  ה  ,רי בינהעש

היא  אזי הקב"ה נותן לנו הארה מבינה עילאה, ש,  הגבורות

ואז  בשורשן,  אלא  נמתקים  הדינים  ואין  הדינים,  כל  שורש 

אומר   ינת 'פור' של המן., שהם בחשש גבורותהנתקן אפילו  

בפורים אנו זוכים כי    ים, שזה פור   , הי"מ ע"יתקן  נ  'פור 'ה  , י"האר 

 כעת ו.  (פורים   זמן נסב   שהיתה אותה הארה  )  ,חמשים-ר הערה של שאלה

גם כן אז אפשר   נ',-ר הערה של שאאחרי שזכינו בפורים לה

בתורה  )   גימטריא של אדומה      .  'דומהא' פרה  גיע לטהרה של  לה

מה   '  פרה'אז גם      -  (שערי בינה  05)כנגד      זה חמשים   (' בלי וה  דמָּ אַ כתוב  

 , מגלה  י"האר   וזה      (חמשים שערי בינה)     'מהו אד'  -  שמתקן אותה זה

מה   'פרה'ב  כן  גם (50) ,ם"זה הי ותופורים מה שמתקן אששכמו 

א ה  התושמתקן  איז  .( 50)  'דומה'א-זה  חידושים   התראו 

ם  "פורי :ים לבנש         יז"ל.אראין כמו תורתו של ה נפלאים, 

י"ם   + ו"ר יש : פ  'פורים'ב כי ,פרה אדומהמיותר  אחדולה ה עז

יוצא שבפורים   .(335) אדמה    +  'ה- יש  פר   -מה רה אדֻ פ בו  ,(336)

זאת אומרת שהתיקון של פרה אדומה   ,מפרה  יש אחד יותר

 . כשאנחנו יותר חזקים אחרי פוריםדווקא   הוא בא

 קושיות, א( פרה אדומה היתה עוד קודם ב'  רק שלפ"ז קשה  

ע נתקנים  שניהם  עם  ב(  פורים.  בינה, שהיה  שערי  חמשים  "י 

הזה  לפורים. אכן התשובה, שבזמן  צריכה  פרה אדמה  מדוע 

בפועל, אלא רק את המצוה מדאורייתא   ין לנו פרה אדומהשא

'פרשת פרה', ואמרנו לעיל שע"י הקריאה נעשה לקרוא את  

טהרה,   בחינת  איזה  הזאת  לנו  הבחינה  שאנחנו   -על  היינו 

בלי   רק ע"י קריאה אפילו  ב'פרה אדמטהרים  זה ומה'  פועל, 

פורים. בכח  רק  בפרשת   ולכן  נעשה  דווקא  מתחילה  ההכנה 

הפור א  יהש  ,זכור  את  שמכינה  של    'זכור 'כי  ,  יםזו  עניין  זה 

כ  ,כרוןיז זאת  זה  שלעומת  לפורים  דלא  "  :בחינתמגיעים  עד 

כיה  ",ידע והדעת.  הזיכרון  לא שאנחנו    מביניםאנחנו    יפך 

 50-ה ר  עשלומגיעים    ,מןה   לש  דיניםים להתמודד עם המסוגל

דלא  "  בחינת  זהש פרה  ",ידעעד  בשבת  זה  עם       .וממשיכים 

 , פרשת זכור לפורים  ,לשני  אחדכן אם תשאל מה יותר קרוב  ל

 ' זכור 'פשט בוודאי שהאז לפי    ,פרשת פרה אדומהלאו פורים  

לזה   עמלק.  -  פוריםקרוב  מחיית  ענין  פי  על    אבל  שניהם 

פרה"  -  דווקאזה    ,העומק פרשת  קוראים  פורים  כי    ", אחרי 

וד מטעם  למעלה  אנחנו  פרה  החוקת  ענין    ושזה  ,תעבפורים 

,  פוריםהוא בכח    'פרשת פרהריאת 'קכל הסיפור של         .אדומה

לכן  ו ובכל אופן המתקנו אותה.    , יותר   תאחששם היתה גבורה  

זה  )ו   יין,  יכרותהיא דווקא ע"י שבפורים  שעבודת השם    אמרנו

בפרט    במשך השנהשהרי אסור לשתות יין להשתכר    , רותאסו לות  אכמ  ת כמו בחינ

בפ ש  מכיון    (בברסלב מט הנקודה  למעלה  לעלות  היא   עםורים 

משתכרים  תעדו בפורים  ולכן  וההיגיון,  מהשכל  ולמעלה   ,

ומגיעים לבחינת "עד דלא ידע" דווקא, כדי להגיע לתיקון של  

    מביא אותנו מיד ל'פרה אדומה'.שערי בינה, וזה  50

 ת חטא העגל משבירת הלוחות עוזרת לכפר באהכיצד השכחה ש

חידוש  נ ה' "ה   "תס  )הל'   נתן  רבי  שכותב  ,יאפלגיד  אות  ל לעי.  (ד 

של   הכח  שכל  לביארנו  ההפרה  על  משום עגלכפר  הוא   ,

הפרה   את  עושים  והנהשאנחנו  ודעת.  טעם   היתהמה    בלי 

נשתברו  'בשבילנו ו ,הלוחות תיר שב ?התוצאה של חטא העגל

מעלה היו בשלוחות ראשונות  ללא זכינו  כי    ,עונש  ' זההלוחות 

ר שלוחות הראשונות הן  הזו ה   ש"וכמ   ,מהשמיים   גם האבן נחצבהש )  מאוד  גדולה

ולכן על פי הפשט     .(לוחות אחרונות עץ הדעת   ' לעומתעץ החיים' בחינה של  

תחילת    הואנש  צריך לדעת שאצל הקב"ה כל עו   ךא  ,עונשזה  

 ,דווקא ע"י שבירת הלוחותולכן    ,דרך לכפרהוא הוה  ,כפרהה

 : דבר עמוק  רבי נתן   מסבירו            .כפרהליש לנו את האפשרות  

 סרוןיחאצל העולם השכחה הוא  "  :  (שיחה כ"ו )ן  "שיחות הר ב ב  וכת

שלנו  י לב   וכמובן  שכחה,  ישש)  גדול תורה  ואיוםכמוד  נורא  זה  שוכחים     ( שאנחנו 
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 היתה  לא  אם  כי,  גדולה  מעלה  בשכחה  יש  )אומר רבינו(  בעיני  אבל

  היה   אם  ,'ה  בעבודת  דבר   שום  לעשות  אפשר   היה  לא,  שכחה

  עצמו   את  להרים  לו  אפשר   היה  לא  שעבר   מה  כל  זוכר 

 גדולה   טובה  היא  השכחה  לכןו,  פןוא  בשום  יתברך  לעבודתו

,  לגמרי  מדעתו  יסלקו,  הדבר   עובר כש  שתכף,  'ה  בעבודת

מסופר    -בסיפור  ונמחיש את העניין]    ".לגמרי  מזה  תודע  ויסיח

חיים    והי  בהתחלהש  הרמב"םעל   לא היה צריך לדאוג ש  ,קליםלו 

יששכר   הסכם  היה לוש  מכיון  , רק לשבת ללמודיכול  היה  ו  ,לפרנסה

  יהוה  , עשיר גדולהיה סוחר יהלומים  ש  ,הנגיד   ו רבי דודיעם אחוזבולון  

שנה  והנה באיזה      .טוב מאוד  יהםשנהיה ל   כהוכ  , מפרנס את הרמב"ם

ו פאת כסרק    לא  השקיע  שבשבילה  ,רבי דוד עשה עסקה ענקית   אחת

  ,והכל היה בספינה  מב"ם, השקיע גם כן את כל הכסף של הראלא  

דוד   'של ר  צוםהע  הוןוכל ה  , ורבי דוד נפטר  , הספינה  הבדרך טבעו

לא   ,צערו כזה  נפל עליש  מב"םפר הר יסו  . ושל הרמב"ם ירד לטמיון

האלמנה  לפרנס את   עכשיוצריך   הוא גםש  אלא  ,פרנסה  ורק שאין ל

אומר הרמב"ם שצער הפטירה של רבי דוד לא ו  , אחיושל  יתומים  וה

כרון של הרמב"ם היה כל כך חזק שכל יהז  .מש מעיניו כל ימי חייו

    .[דבר עומד לפניו חי כמו שהרגע זה קרה

גדולהח"ו  עשה  שאדם   מדת לו מול  כל הזמן עו   יאוה  ,עברה 

הוא   הטומאה ורגשות האשמה,מוחשית עם כל  בצורה  העיניים  

כל    ה', ולהתפלל וללמוד תורה, כי  בעבודת התעסק  ל לכוילא  

יש   שכחהה  יבשביל  אומר רבנוו  .דחויומרגיש מאוס  הוא  רגע  

ה', לעבודת  גדולה  מעלה  שכחה,  בה  יש  זה  האדם   ובשביל 

             .הקב"ה  את  לעבוד  אז הוא יכולשל העוון, ושוכח את החומרה  

 עבירה, אבל אחר העבירה מגדיל אותה בדרך יצר הרע להמעיט 

מו  עוד  אומררבנו   עצמו  (ג "תנ   )אות  ן" רהבחיי  הייתי    ,על  אם 

הייתי ממשיך לעבוד     ח"ו,  עובר על התורהועושה עבירה  

כאילו לא קרה שום   ,נמצאאני  נקודה ש  אותהבאת הקב"ה  

תפילין  האות  ,דבר בהתלהבות  האות  ,הנחת  ורק   ,תפילה 

ימים    לעשות  מתחילהייתי    ,ש חזקהייתי מרגיכשאחרי כמה 

 בא אליו   יצר הרעה   ח"ו,ר עבירה  ו עבבא לשאדם  ככי    ,תשובה

ספק רק  כלל אולי  רה היא בישהעב  וסביר לומ  למיד חכםכמו ת

שמתירים  ,דרבנן פוסקים  יש  כמובןשו  ,וגם  כמותם   , ההלכה 

  קליפת ישמעאל)וכמו שהסברנו פעם שזה    ,עמיםט  נ"בק  את השרץ ומטהר  

שניה  אבל  .(ומותר   אוהב אותך גם אם תעשה עברה הכל בסדרשבכל מצב השם 

הרע  ,רהיהעב  אחרי היצר  עשית    וגבורות,בדינים    בא  'איך 

וכו', אתה לא מתבייש  איך ה, איזה אפס אתהחמור עברה כזו 

אחרי שזה הסיפור של היצר הרע  ו  .(שת אותך וזוהי קליפת עשיו שמייא)

ז לו  מראה  אדם  ,גדולהר    ההעברה  לעשות   אז  תחילי  ואם 

זוכר את  יאשתייושבר  יהוא    ,תשובה   רהי העבחומר  , כי הוא 

תלמד ועכשיו   ךל , עורגתהיה   ו רבנו,אומר ל לכן  ,חזק מאוד

כאילו   ותתפלל יתברך  דבר  לה'  שום  קרה   תמשיךו  ,לא 

אז ו אחרי יום יומיים קצת תשכח מה שקרה    ,שלך  'בעבודת ה

   .תשובה העשותתתחיל לעשות ההתבודדות 

האו על  נתן  רבי  נפלא  שיחהומר  דבר  ב  ,הזאת  גמרא מובא 

נד.(  עירובין מה  ש  ,)דף  כל  הלוחות  נשתברו  שלא  שהיינו  עד 

זוכרים היינו  בשכ   רקו  ,לומדים  הלוחות    . שכחהאה  נשתברו 

שלא תהיה שכחה ויזכרו  ,  מה שיהיה לעתיד לבוא  גם  אגב זהודרך  ]

שכחה  ,לימודהאת   כשאין  מוותאיגם    ולכן  של    ,ן  העניין  כל  כי 

נשכחתי כמ"ש "שכחה זה מיתה  ,  במוח  את  לו  מתש  , שכחה זה מוות

לאט  ", מלב  תכמ מוח  תאי  הבן-וכשמתים  מת -לאט  כן  גם    , אדם 

ולכן   מיתה,   למוח כל הזמן מחדש את עצמו אז אין סיבה שהכשאבל  

כי   ,  ייםחיים נצח  ושיחיו  , שכחה לעתיד לבואיש קשר בין זה שאין  

  כמו  כי", כנשר נעוריי"תתחדש    בבחינתהמוח מחדש את עצמו  כש

 בי נתן ראומר  ו         .[ומחודשרענן  כל הזמןשלו  המחילד ש אצל

בעולם,   לא הייתה שכחה  ,אלמלא נשתברו הלוחות ראשונות

על תשובה    עשותול  לא היינו יכולים לבקש סליחה וכפרה  אז

והיה כל כך    ",ופתהחתוך לה שמזנה  כעלובה "  כי ,חטא העגל

ו  שלאחרפהבושה  להר   ,  יכולים  עצמנוהיינו  את  ולבקש    ים 

זה  ש  ,יוצא  .כפרה הלוחות  היא עונשרק  לא  שבירת  אלא   ,  

התיקון   העגלשל  תחילת  שיהיה    ,חטא  כדי  היתה  השבירה 

  ,הכפר סליחה ועם ישראל יוכל לבקש  , כדי שעל ידי זה  שכחה

ולים לעבוד את ה' ולא יתייאשו מעצמם שהם דחויים ואינם יכ

 ילד עשה דבר ש  כמו  עוד מרוב בושה ויאוש מעצמם. ולהבדיל,

יכול  טוב    לא לא  עד שהוא אפילו  בו,  כך מתבייש  כל  והוא 

וח א לא יכול להרים את עצמו, ובט, והווכפרה  לבקש סליחה

שהוא  עד  בו,  רוצים  ואינם  עליו,  כועסים  כך  כל  שההורים 

 וכן  .  תבייש ומתייאשא מר יותר ויותר, רק מחמת שהומתדרד

ך לא בסדר בין בעל ואישה לפעמים מרוב בושה שאני כל כגם  

, ואז היחסים מתדרדרים יותר  לבקש סליחהאפילו  יכול  לא  אני  

שאי   מתייאשים  כי  לתקןויותר,  כבר  נעשה ו  .אפשר  לכן 

  ., כדי שתהיה שכחה ויוכלו להרים את עצמםשבירת הלוחות

 א משום השכחה ת שיש בחזרה על התורה הוהטעם והמתיקו 

נתןחידוש  עוד  נאמר   רבי  של  וה"  ס"ת  )הל'   עמוק  אות  כתוב   '(ד 

נעוץ סוף התורה    ",לעיני כל ישראל  ...בראשית ברא אלוקים"

סוף התורה לתחילתה  ,בתחילתה בין  קשר     ?מה הקשר ו  ,יש 

על משה רבנו שנשאו לבו  "  ":כל ישראל  "לעיניכתב:    רש"י

אומר רבי נתן בגלל    ."הלוחות לעיני כל ישראלאת  ר  ולשב

ישראל כל  לעיני  הלוחות  שבירת  אפשר   ,שהייתה  לכן 

 " אלוקיםלהתחיל  ברא  נאמר:  וכו'",  בראשית  עוד   ולא  מה 

  ,בעל פה  להו כיודע את כל התורה  כבר  אני    ?! הרילחזור   הפעם

למה לחזור על ו  ,כחהלא היה שו ונותשאעדיין לוחות ר   יוהאם  

יש אבל עכשיו ש כתובים,נביאים  ,ספר יהושענמשיך  התורה,

ו דבר שכחה  שום  זוכרים  לחזור טע  לנויש    ,לא  ותענוג  על   ם 

  ים.חדש יםעוד דבר  ביןהלו התורה,

הוא לא כתב ש  (רבו של החת"ם סופר)  אדלר   נתן    פר על רביומס

לא כותב יש לך כל   הרבלמה  :שאלו אותו מתורתו. שום דבר 
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אז     (שכתבו תלמידיו  )נשארו רק מעט חידושים   ?כך הרבה חידושי תורה

אסור לכתוב    הרי )ו   ,תורה שבעל פהלכתוב  מותר    למה  ענה:הוא  

כדי   -  עשות לה' הפרו תורתך"לרק משום "עת    (פה- תורה שבעל

אני לא שוכח, וממילא לי אסור  זיכרון טוב  יש    לי  ,שלא תשכח

)טוב שלפחות החידוש הזה עצמו נשאר מרבי נתן        ...לכתוב תורה שבע"פ 

ח  כלא שו  דםאה   ע,קצת ר הוא  כרון אבסולוטי  יזש  יוצא   .(אדלר

לא יכול    אפילו, וכח את התורהולא ש  גםנוסף  וב  ,רותהעבית  א

בגלל   ,בי נתןאומר ר על זה         .ושל  חידושי תורההלכתוב את  

ישראל  "לעיני הלוחותלשב  וליב  ו אשנש  "כל  דווקא   ,ר את 

שאנחנו   ", בראשית ברא אלוקים"   שוב התחלהבגלל זה יש לנו  

 . חלהתעוד פעם את התורה מה כולים להתחילי

 ניינא תורה ע"ד לקוטי מוהר"ן ת

ח)  מוהר"ן  בליקוטי רבנו  "ב(תורה ע"ד    קֹוִרין  ּפּוִרים  "ַאַחר   :אומר 

ת ש ַ רָּ ה  ּפָּ רָּ ִהיא ,  ּפָּ ֶ ה  ש  נָּ י  ְלֶפַסח,  ֲהכָּ ת  ּכִ ש ַ רָּ ה  ּפָּ רָּ ֵדי   -קֹוִרין  ּפָּ  ּכְ

ְהיוּ  יִּ ֶ ִרין  ש  ֵהר   ִנְזהָּ ְמַאת  ִלּטָּ ֵדי  ֵמת,  ִמּטֻ ְהיוּ   ּכְ יִּ ֶ ֹות  ְטהֹוִרין  ש   ַלֲעש 

ַסח  . היא הכנה לפסחכי      ? מה קוראים פרשת פרהל  , ע"כ.ַהּפֶ

הנקרא   ,פסח הוא להיזהר מחמץ ה  עיקר   כי  אומר רבנו  והביאור:

מת(  'מחמצת' נתן  מסביר  ו  .   )חמץ  בקשר   נפלאומק  ער' 

 שמחהצריכים    ,באמת כדי להינצל מחמץ בפסח   ,הדברים

, אנשים חושבים שע"י נערווין ]עצבים[  ערויין היפך הנ]  ,גדולה

ל  עניין ש  זה גםעניין של חמץ  ה  [.בדיוק להיפך וזה  נצלו מחמץ,  י

 -   'שמורה  המצ'  בשם שלוגם רבנו רמז את זה    ',פגם הברית'

ל"ז('  הבריתשמירת  'זה  ש אות  ח"ב  קודש  שרפי  לזכות  כדי  ו  ,)שיח 

    . תיקון הברית העניין של  ע"י  רק  זה ,שמורהה למצבאמת  

 שמירת הברית על ידי שמחה 

הדברים:   מווביאור  בליקוטי  על   (א "ח  קס"טתורה  )   ן"רהכתוב 

תשמעו  והיה "הפסוק   האלה  ןעקב  הדברים  ה  ...את    'ושמר 

 ,וש נפלא ועצוםחידרבנו אומר  ,  וכו'"  אלוקיך לך את הברית

שמחה  "והיה" אין   לשון   כלומר   -תשמעון"    עקב",  אלא 

מתפשטת   כך  כל  רגלייםוהולכת  שהשמחה   שכבר עד    ,עד 

,  באוויר בריקוד  והן קופצות    שמעו את השמחה  העקבים שלך

 - "  יתראת הב   אלוקיך לך  'ושמר ה"אז    ושמח,  רוקד  אתה

אם אדם רוצה   לכן  כביכול הקב"ה בעצמו שומר לו את הברית.

ב"ה עוזר כי אז הקשמחה,    דווקא ע"י  זה  ,בריתה נצל מפגם  היל

דווקא די  זה    ? דבר הזה ה   זוכה לכל אני    ואיך  ,בריתהלו בשמירת  

ית  העניין של פגם הבר  ,מקועב את זה  ר יסברבנו מ      .שמחה

ות עצב בשאדם  כ  (לשון יללה )  "תילילעצבות  ה  לשמגיע מהקליפה  

לקליפה   מחובר  הברית  היאו  ,הזוהוא  בפגם  אותו    מחטיאה 

 וב לב, ועובד את השם בשמחה, טואבל אם האדם שמח    רח"ל,

ם דרואים שא  ,זהל  הסימןו )  ,ה, וניצל ממנבריתה  בפגםהוא לא נופל  

השמחה באמת    כי   ,(זה הולך ביחדש  וןכימ מאוד עצוב    ואשפוגם בברית ה

  הברית ת  בשמירלו    עוזר"ה  הקבש אדם  ה  מזכה אתשזו  א  יה

בי נתן בדברי  רדבר מסביר פה  ה אותו  ו          .קודש מכל פגם

זוכה למצ  ,רבנו חמץ בפסח מנצל  הילו  ,שמורה  האיך אדם 

ש  ,משהוב השמחה  ע"י  רק  פוריםזה  הוא  .    ל  פורים  ולכן 

לפסחולוך  יה הזהרבנו    .דרך  הדבר  את  פה  מסביר     , לא 

  )עם קצת תוספת נופך משלי רבי נתן    אומר   ההז  ענייןהסבר עמוק בוה

זוכה     ,פוריםה הגדולה של  שמחהשע"י      (בס"ד  שמר להיאדם 

 .הברית'גם 'פ מחמץ שהוא נקרא 

הרי   ",שמחת בחגך"ו  ל מצותמסביר שזה גם העניין ש  רבנו

מצווה בכל    לנויש    ",קםילא ייראו פניי ר "ש מצות  ירגלים  ב

מבואר בגמרא .  לשמוחלהביא שלמי שמחה וחגיגה ורגל ורגל  

כיוון   ,זה פסח  -יםלגר ראש השנה לש  ב.(  ף)דראש השנה   לכן 

כל  ועכשיו בגלות אין לנו    ,ים זה שמחהלשכל העניין של הרג 

יכולים להפעיל אנחנו לא  ו  ,ה לרגלשל עליי  את השמחהכך  

לחצים  מכניס הרבה  פסח  חג  הרבה פעמים  ואדרבה  )  ,פסחע"י חג  את השמחה  

מההכנות  באדם  וכעסים ו כל  ו לחג  ,    , וכו' והקניות    ,שיםוע ש החומרות  הניקיונות, 

לא יכול  פסח היום    וא"כ  (ח"ושלום בית    חוסר  םע סדר  ליל  פעמים נכנסים ל ל

בפורים     לכןיום קודם    30לכן צריך      .להביא לנו את השמחה

השמחה לפסח  להפעיל את  ההכנה  תהיה  שזו  כדי         . הגדולה, 

לחכמהא פרפרה'סביר  מ לפי  הרי    ,נפלאדבר    (ד "ע  ח"ב)  ' ות 

ללמוד    ךצרי  כהלהה פורים  הלכלהתחיל  ביום  כבר  פסח  ות 

 עונה    ?  יום  30  -מ  ותר קצת ייוצא    זהאם כן    אז,  )י"ד אדר(  עצמו

קודם יום  30פסח  הלכותלומדים שע"י ש ,הפרפראות לחכמה

הרשעים מהמקום שהם הרע וזוכים להוציא את כל    ,פוריםביום  

עד שבבדיקת     , נשמתו(שנפל מה שקשור לשורש    היכן  אחדכל  )  , נמצאים

זה ההכנה   ,יום שמתחיל מפורים  שלושיםה  ,ל נקיהככבר  חמץ  

שיהיה   ",אור הנר לבודקים את החמץ    י"ד-אור לל:"  להגיע

  . פגם הברית - חמץ  מכלנקי 

    וכל ההתחלות מפורים  הדרך לפסח ההכנה ו פורים הוא 

תו  נ "  ממשיך רבנו ואומר:    ר  ְטפו  ִחיַנת  ֶזה  -"עֵבר  מו  ַכי  ב ְ   - ָמְרד ֳּ

ר  ָמר רו  ין)   ד ְ ן  :(קלט   ֻחּלִ ִחיַנת,  'ֵחרו ת'  ְלׁשו  ל  ֵחרו ת  ב ְ ַסח  ׁשֶ ֶ  ְוַעל  ,פ 

ן ֵ ל   ֵצרו ף הַ   כ  ז   ו ִריםפ    ׁשֶ ָ ֶפַסח  ְמֻרמ  סו ק,  ב ְ ָ פ  מֹות)   ב ַ ְבַעת ":    (כ"ג  ש ְ  ׁשִ

ת  אַכל ת     ָיִמים ו  ר  ַמצ  ֲאׁשֶ יִתך  כ ַ ֵעד  ִצו ִ י,  ָהָאִביב  ח ֶדשׁ   ְלמו    בו    כ ִ

ְצָרִים  ָיָצאתָ  י    ",   ֵריָקם  ָפַני  יֵָראו    אְול    ִממ ִ ַסח כִּ ך ְלפֶּ רֶּ ים הּוא דֶּ ,  ּפּורִּ

ְהיו   י ִ ִלים  ׁשֶ ת  ְיכו  ַסק]       "ֵמָחֵמץ  ִנְזָהִרין  ִלְהיו  ֶאְמַצע  ּופָּ ִעְניָּן   ּבְ   הָּ

ה  ְולא ּלָּ העניין של פורים  ש  ,נתן  בי רמסביר                    [...יֹוֵתר  ּגִ

 , לעשות כזאת שמחה שרק על ידה אפשר לשמוח בפסחזה  

להמשיך את השמחה של   כיםעדיין צרי  אדר לכן כל חודש  ו

את    , פורים לקבל   וחג  שבועות,  ,פסחה  חג   - המועדותכדי 

 .  בשמחה –סוכות  

י ":  רבנו  ואומר ה  ּכִ ִחיּלָּ ּתְ יוּ   ּבַ ל  הָּ לֹות  ּכָּ ַסח,  ַהַהְתחָּ ן  ְוַעל  ִמּפֶ  ּכֵ

ל ְצוֹות  ּכָּ ִים  ִליִציַאת   ֵזֶכר  ֵהם   ַהּמִ   מבאר        -"[ִסיֵּם   ְולא]     ִמְצרָּ

ההתחלות  "  -ןתנרבי    כלומר      ".פוריםמ  הינםועכשיו 

     . וריםמועדות מתחילה דווקא מפה   לההתחלה של שמחה שש
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י"  ,עוד דבר עמוק  כאןרבנו    אומרו ם  ּכִ אי  הּוא  ּפּוִרים   ּגַ ַוּדַ   ִהּלּוך   ּבְ

ה)     ְלֶפַסח  ְוֶדֶרך יו"  (שה"ש  ְפתֹותָּ ים  ש ִ ּנִ ַ ֹוש    "עֵבר   מֹור   ְטפֹותנֹ   ש 

יו ְפתֹותָּ ִחיַנת  ֶזה  -ש ִ ַסח  ּבְ ה   ּפֶ ח-ּפֶ א )  סָּ ּמּובָּ ּנָּה  (ּכַ ַ ֹוש  "  ר ֶאְסּתֵ   ִהיא  ש 

בש הכוונות  עכתוב  חייםוב' ר  עץ    פ"ד( ודש  ק  אי קרמ   ער ש )    'פרי 

ולכן צריך הרבה   .  יבורדה–  עיקר העניין של פסח זה דווקאש

   . את הניסים את הנפלאות  לספר  לספר יציאת מצרים בפסח,

ת ר  "נוְטפו  ִחיַנת  ֶזה  ,עֵבר"  מו  ַכי   ב ְ ר  ָמר  -ָמְרד ֳּ רו  אומר רבנו   ".ד ְ

 'אסתר 'שושנה גימטריה    "תותיו שושניםשפ "  "לז  י"האר בשם  

ַכיו    .'שושנה' בפורים יש את אסתר    כןלו ר   ָמר  -ָמְרד ֳּ רו  זה   ד ְ

ַסחו   .  פסחבחינת החירות של   ה  זה  -ּפֶ ח  ּפֶ שיש דיבור  ה  בחינת  ,סָּ

זה מקבלים    ? מאיפה אנחנו מקבלים את הדיבור   .החירותבחג  

מאסתר נטל  ירדו  ןי בק  "עשרה)  דווקא  ותשעה  נשים לעולם  אסתר    ,("ו 

שנותנת לנו את  היא    הצדקת שבה היתה מלובשת השכינה, 

שבעלה  בחינת שנ   .הדיבורבחינת    פה- תורה  כח  מצא,  את 

ה )   - של פסח  ר ובידה ח  ּפֶ זה לקחנו  את    ,מצריםיציאת  בניסי    ( סָּ

בפורים זה לא    "ה,ב יםפור בכולנו עשינו עבודה  ,חג הפוריםמ

עשית  ו  ,תרקוד   ,תשמחתאכל    טוב,  יןי  השתת  לשמוח,  בעיה

 , גדול  אדמו"ר לא צריך להיות    ,פוריםשמחת  את העבודה של  

  עכשיוזה  כמה  החעיקר  אבל    בפורים מצויין ב"ה,מה שעשית  

עבודת השם   וזוהי  ,פורים לפסח  השמחה של להמשיך את    -

האלהש בימים  זה?איך  ו  ,לנו  את   – אחת  מילה  ב       עושים 

לשמוח לצחוק,   ,אוד בשמחהלהיות מאוד מ  ,'.  כפשוטושמחה'

ה -לרקוד, ולשמח אחרים, וכך לזכות ל ח ּפֶ  .  סָּ

 מרדכי ואסתר של פורים ומרדכי ואסתר של פסח

שפתותיו  " וזה  ',שושנהגימטריא 'אסתר  : ונסכם את הדברים

"והגדת לקיים את מצות    פסחבזה הדיבור שיהיה    -"  שושנים

צריך  ,דבר עוד    .יציאת מצריםאת סיפור לבנים  ספר לבנך" ל

בפסח   חורין  ',חרות' להרגיש  בן  כלו  ,להיות  בן  להיות    קודם 

הרעמ  ןחורי מהבוס-בן  ,היצר  דאגות של  המ  ,דהו בעב  חורין 

ומעל הכל אמרו   ,ל הצרותמכ  ,מחלות הבן חורין מ  ,פרנסהה

",         ואם אלא מי שעוסק בתורה  -אין לך בן חורין  חז"ל: "

בריא  -בן  כן שהוא  חכםואדם  עשיר, הוא  והוא  לא ו  ,  הוא 

, ואז הוא פנוי  חורין-הכל טוב לו זה בןו  אחד,משועבד לאף  

לשבח  לעבודת השם, ללמוד תורה בהתמדה, ולקיים מצוות, ו

   ולהלל ולהודות להשם יתברך בפה על כל החסדים שגמלנו, 

את זה אנחנו ו  .  בליל הסדר  פסחחג הב  ביםכמו שאנחנו מס

ממרדכי   דווקא  חירות.   ",  רור דמר  "  שהוא:מקבלים       בחינת 

יוצא ש יש לנו גם ו   ,פוריםשל חג  יש לנו מרדכי ואסתר  אז 

 ,תהיה בן חורין בפסחש  כדיזה    -  מרדכי  ,מרדכי ואסתר בפסח

  .ה' יתברך שיהיה לך פה לדבר ניסי  - אסתרו

לנו    ,פורים לפסחאת  כדי למשוך     פרשת פרה' 'השבת  יש 

  כמו שאמרנו   ,'פרה אדומהטהרת  '  ,ראשונההתחנה  הכאן זה  

ויש גם כן   ,פרה אדומהה  עםין של עבודת השם שיש  על העני

והכל אז רק    ,למשוך כל הזמן שמחה  ,את העניין של השמחה

   . חודש הזההלשמח את עצמנו בכל 

דבר  עוד  מוסיף  רבנו  ן  ְוַעל"  :ופה  ֵ ל  ֵצרו ף הַ   כ  ו ִרים   ׁשֶ ז  פ  ָ  ְמֻרמ 

ֶפַסח סו ק,  ב ְ ָ פ  בְ :  ב ַ אַכל  ָיִמים  ַעת"ׁשִ ת  ת  ו  ר  ַמצ  ֲאׁשֶ יִתך   כ ַ  ִצו ִ

ֵעד י,  ָהָאִביב  ח ֶדשׁ   ְלמו  ְצָרִים  ָיָצאתָ   בו    כ ִ   ָפַני   יֵָראו    אְול    ִממ ִ

ִים'מִ   :של צירוף אותיות  פלאפה  רבנו אומר      ֵריָקם", ְצרָּ   לא 'וְ   ּמִ

אוּ 'יֵ  י  -יָקם'ֵר   ַני'פָ   רָּ ת  ָראׁשֵ ו ִרים '  ֵתבו  כדי   את אומרת,ז       '.פ 

ימיםש "  תמצול להגיע   מצותאת  בעת  תיפול    ",כל   ח"ושלא 

"  םריק  פניי  וולא ירא"כדי שתגיע למצב של  ו  ,במשהו של חמץ 

  - רגל ב  המצוהשזה  ,  בשמחה  לקיים את מצות החגשתוכל    -

 זה בשביל    ,יםללשמוח ברג   והיית אך שמח"  ושמחת בחגיך"

פורים הוא דרך והילוך אל   ,  ולכןשל פורים  השמחהת  אצריך  

שכל   נמצא  בשמחה,  הרגלים  ושאר  הפסח  את  לקיים  פסח, 

 שיו הם בפורים.ההתחלות עכ 

 ם יכיצד היו ההכנות לפסח לפני שהיה חג פור

כך    הכנהזה    'פורים'  לה, אםרק השא זה   דו יל  שע   ולהדגכל 

ל  כן   ,פסחחג  זוכים  כן  אם  לפני  נס   ,מה עשו  לפני שהיה את 

וכשלא היה עדיין    ,בסוף גלות בבל  רי נס פורים היה ה  פורים, 

את פורים איך הגיעו לכל ההכנה של השמחה של פורים כדי 

ינו בארץ ישראל והיה בית  ישהכ  ,ה היאהתשוב  ?   להגיע לפסח

שמחים  ,המקדש היינו  חוריןו  ברגלים,  אז  בני  מעצמנו    ,היינו 

כדי להגיע   לא היה צריך את פורים  ולכן  , יודעים את התורהו

ה גדול  קדושהלשמחה של הרגלים, כי בזמן בית ראשון היה  

  )בנוסף אומר  ,לכן גם היתה יותר שמחה, היה רוח הקודש, ונבואה

ז     ה חומרות לאנשים,, שאז גם לא היו הרב הבעל שם טוב הקדוש  ה דבר  'חומרות' 

והחומרות גורמים עצבות      '...רותמחו ' ככל שמתמעטים הלבבות מתרבים ה  , כי חדש

ת מוהר"ן  בלקוטי  כמבואר  שחורה,  תורה  ני י נומרה  אפשר ולכן    (מ"ד א  היה 

אבל עכשיו   ולחגוג את המועדים בשמחה,  לפסח  גיעלה   בקלות

פורים    ,פורים  את  חייבים,  גלותהצער  כשאנחנו בגלות עם כל  

שנמשוך ממנו שמחה  כדי  בא    הוא  אלא  אחד וזהו,יום    רקזה לא  

, כדי לזכות למעלות של חג הפסח, שהן להיות בן  השנהלכל  

   חורין, ושנוכל לזכות לדיבור של יציאת מצרים.

 יכול למשוך לעצמו שמחה,  כל אדםונסיים בעצה טובה איך  

בעצמו  ש בצחוקים שטותד  ימילב' ייזכר  פורים,  ובמשתה  א', 

 איך  ,ו בפוריםשהי  את הבדיחותו  ,שהוא עשה בפורים  ובשמחה

 וכל זה  השמח,  הבלאגןכל  את  ו  , הזה  בפורים  כר תהשכל אחד  

ובפרט בפסחלשמוח  ו  את השמחה  משיךלהכדי    . כל השנה, 

 -   דיבורים טובים   וליהיו    הבעל"טבליל הסדר    עשה כן,מי שיו

ה ח-ּפֶ ר  ָמר  -  ן אמיתירגיש בן חוריי  וגם הוא,  סָּ רו  לא רק ו  ,ד ְ

 , הושמח  הטובשנה    והיה לש  שהיה לו פורים טוב ושמח, אלא

מחה. הש למשוך את    -ין פורים לפסח  בזאת על ידי העבודה  ו

 . אמן ואמן השם יזכנו

 שבת שלום ומבורך.        עריכה: ליאור גבע 
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