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 כיצד פרשת פרה אדומה שייכת גם אלינו 

של  א.   'ראשון'  שהיא  אדומה,  פרה  פרשה  חוקתקריאת    , פרשת 

שלוש וחמישי   .הבשנפעמים    קוראים  בשני  עכשיו  אותה  קוראים 

וכל פרשה   .חודש ניסן  לפני פורים    אחרי  'ה בשבת 'פרגם  ו  .שבתוב

מאיר יותר   הזאת אומרת שהאור של   ,יותר פעמים  השקוראים אות

בשנה פרשת  לכאורה  ו  . פעמים  שייכת    ' חוקת'דווקא  כך  כל  לא 

לנו, שאין לנו פרה אדומה. ועל כרחך שודאי היא שייכת גם    נינו,זמל

  .נוגעים לנוו ,לזמן הזהגם איך הדברים שייכים  ובעזרת ה' נמצא

 מדוע השטן ואומות העולם מצערים אותנו דוקא בפרה אדומה

ה  "  :)במדבר יט, ב(  כתובב.   ִצּוָ ר  ֶׁ ּתֹוָרה ֲאש  ת הַּ ר   ה'זֹאת ֻחּקַּ ּבֵ ּדַּ ֵלאמֹר 

ּה מּום  ּבָ ֵאין  ר  ֶׁ ֲאש  ִמיָמה  ּתְּ ה  ֲאֻדּמָ ָפָרה  יָך  ֵאלֶׁ חּו  ִיקְּ וְּ ָרֵאל  ִיש ְּ ֵני  ּבְּ ל  אֶׁ

יָה עֹל ר לֹא ָעָלה ָעלֶׁ ֶׁ :   "ר יט, ה(ד)במ בשם המדרש    מובאי  "רשוב  ".ֲאש 

את ישראל, לומר,   (יםצערמ  היינו)   ואומות העולם מונין  לפי שהשטן"

רה יגז  -   'קהוח'מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה  

אומר כלומר,    .עכ"ל  ,"אין לך רשות להרהר אחריהוהיא מלפני,  

בכל אופן    ,כםמפריעים לו  כםשהם מצערים את אף על פי    :הקב"ה

חוקה שזה  ל  מלפני,  תדעו  ל  כםואין  אחריההרהרשות   וקשה,   .ר 

הרי צריך להיות    ,כנגד אלו שמצעריןעדיין אין זה תשובה  לכאורה  

 א קור ובכל זאת הקב"ה ,ששואלים 'מה הטעם'איזה תשובה על זה 

הת'חוקלזה   ת  ',ה רות  שלא  אחריהרהכדי   צעריםשמע"פ  או  ה,ר 

)עיין יומא    ם חוקהההרי לא חסר דברים בתורה ש   :ועוד קשה  כם.את 

נו  מדל ש  ', כמוחוקה'  הואשל מעשה יום הכיפורים    עניןכל ה  ,דף סז:(

בב  עכשיו בש  א, יוממסכת  סוגיות  שכתוב  דבר  'כל  א וה  ' חוקה ו 

ועוד    .בשר חזיק  היא 'חוקה'ש   ושעטנז  כלאיםכן מצות  ו   א.לעיכוב

ואומות    למה התלבשו השטן  וא"כ  .הרבה מצוות שאנחנו לא מבינים

   ?ת פרה אדומההעולם דווקא על חוק

אלא עושים   ,דומה לא עושים בבית המקדשא  השפרהרמב"ן  ואומר  

הזיתיםבחוץ  אותה   אדומהשעושים  כו   ,בהר  זהבחוץ  פרה  דומה    , 

בגמש  כמו  .יריםשעלעבודה  ל חוץחוט ש  עניןב  איומ  ראלמדנו    .י 

שלמדנוה  ואחת בפניםה ש  קרבןשרק    : שם  הלכות  בו   ,תקבל  יש 

איסור   אין בו  ,תקבל בפניםה אבל קרבן שלא    ,י חוץחוטשל  איסור ש

חוץחוטש שש  ,דוגמה  תתנונ  אהגמר  .י  קודם    חטןשלמים  בחוץ 

  , חוץ ופטור מכרת   חוטיאינו עובר משום ש  ,זרהע תות הלפתיחה ד

  . סגורות היו זרהעתות ה לדכי  ,בפנים  ואות והכניסא של מכיון

 , וייםמעשה הגוזה דומה ל  ,בחוץ  נעשיתפרה אדומה    מסביר הרמב"ן,

  אדומה שהיא  פרה  ה  ."ונים אחריהם זוהשעירים אשר הם  "  :נולשובו

כל זה    ואזוב,  י תולעתנוש  ,עם עץ ארז  אותה  ששורפים  ,)בחינה של דין(

לדמנ כמו  גויה  של  ם  קכ  ,כשפיםמעשה  בבית שעושים  רבנות 

זה  המקדש דברים כהבעיה מתחילה    ,בעיה   להם  אין  עם  שעושים 

  .קאדו  פרה אדומהב  נומצערים אותולכן  .הגויים מעשיכים נראש

 תורה ולא חוקת הפרה מדוע נאמר חוקת ה

התורה"ג.   חוקת  חז  "זאת    ' התורה חוקת  'כתוב  למה    "ל:שאלים 

כל   למלמדת ע   פרה אדומה  והתשובה:  '?הפרהחוקת  'צריך לומר  

כולה הקדוש    ,התורה  החיים'  ש"שעמבאר,  ה'אור  פרי    המקיים 

זה מראה ומוכיח שגם   ,י שאינו מבין טעמה וסודותיה"אעפ  אדומה 

את כל מצוות התורה הוא עושה ומקיים באהבה ובשמחה ובאמונה 

זאת  "ו ה ציווהו על מצוות התורה.  "רק בגלל שהקב  מקייםותמימה,  

 . כולה  תלמד לגבי כל התורהמכאן שפירושו  - "חוקת התורה

 אדומה פרהמדוע צדיק ורע לו וכו' היא בחינת חוקת שאלת 

למה צדיק ורע לו רשע  '  ,ות שיש לנו בכל התורהשאלה  אחתד.  

לו תשובה  והיא  ',וטוב  עליה  שאין  השאלות    רק   כביכול.  שאלת 

צריש שלנו,  כיםאנחנו  השם  בעבודת  השאלה    להמשיך  למרות 

חזקה  הזאת,   באמונה  ביהדות כי  מאוד  טוב  לחיות  יכולים    אנחנו 

ובמצוות הז  עםגם    בתורה   בשיעור  תרכזנ היום  עז"ה  בו.  והשאלה 

   .השאלה הזו, איך עם אמונה פשוטה פותרים את זה נושאב

רת את  טההיא מודבר שאינו מובן בשכל,  פרה אדומה יש פרדוקס  ב

 פרא  ת א בל את הז יהטמא שק  ז"א  ומטמאת את הטהורים.  ,יםאמטה

  )השורף והנושא והמזה( ה  ב   ותעסקה ש  וכל אלו   .רוטהנהיה פרה אדומה  ה

רת  טהאדומה שהיא מ   הזה שיש בפרהמוזר ה דבר  ה את  .  יםנטמא

ה  טמאתומ  ,מאיםהט בנאם    טהורים,את  זה  את  של   עניןתרגם 

זה    -  הטהורים   מטמאת אתפרה אדומה היא  שה  זה  ת השם,עבוד 

 ', צדיק'   תבחינ  הואמי שטהור שאת  ואילו    ',רשע וטוב לו'בחינת  

   '.צדיק ורע לו' תבחינ ווז  ,דומה מטמאת אותואהפרה 

זה   להבין לפי  דברי  נוכל  אומות העולם ולפי שהשטן  "  :י"רש  את 

אתם עם ישראל שעובדים את הקב"ה וכו'", ז"א  את ישראל    יןמונ

  דיק צ'למה מתקיים בכם  ו  ',וטוב לוצדיק  'אתם צריכים להיות  הרי  

ם הנכ למה אתם ש   ,ישראלעם  את  קניטים  ם מכלומר, הגויי  '?לו  עור

ולמה אנחנו    בבחי' 'צדיק ורע לו',  עוברים יסורים,ו ,  לכם  רע  ,צדיקים

רש  םלדבריכש כולהשים  עאנחנו  התורה  כל  על  אפילו ו  ,עוברים 

נו, ויש לנו הצלחה טוב ל  בכל אופן  , נח  על שבע מצוות בני  עוברים

דומה  א פרה  כמו ה  , אנחנו בבחינת 'רשע וטוב ולו'. וממשלה  עושר

טמאים  טהמש טהורים.רת  בעומק, ובפנימיות  ש  ,אונמצ   ומטמאת 

זו   את ישראל  והגויים  שטןהשאלה ששואלים ה על הפרה אדומה, 

ובזה מובן מדוע השאלה    .ורע לו ורשע וטוב לוהשאלה מדוע צדיק  

דוקא בפרה אדומה, כי בחוקה הזאת מצאנו את הענין הזה לטמא  

 . שזו בחינת צדיק ורע לו וכו' - הר את הטמאיםטאת הטהורים ול

לנוהקב"ה  ו "אומר  גזרתי  ?  וגזירה  חקקתי  א אוחוקה  רשאי ין  תה 

אחריהרהל תשובה   ".ר  לכאורה  אין  הזה  שבדבר  שאלנו,  וכבר 

זו ומה טעם יש בה.   היאמצוה  לשאלה ששאלו אומות העולם מה  

ישראל מה את    השאלה שלהם היתה כדי לקנטרהנ"ל כל  אבל לפי  

ואומר על   .אתם סובלים ורע לכםהרי  ,  המצוותמקיום  לכם  תועלת  

 ח"א נ"התורה  /

 שליט"א אליהו עטיה הרה"גמפי  / תשפ"א –' חקתפרשת ' 

 ל'צדיק ורע לו, רשע וטוב לו' 'פרה אדומה'הקשר בין חוקת  
 מהו הכפל תמימה ואשר אין בה מום /ע להתפילה באמת ומה מפרי ימה

 ממון -חטא העגל  /, ובמרכבהאדומהבחינת שור תם ושור מועד בפרה 
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באה   שהיא חוקה   ,פרה אדומה  מצות  של  עניןהעיקר    ,זה הקב"ה 

חוקה  "  התורה היא, שכל  כולה  התורהאותנו יסוד חשוב לכל  ללמד  

אף   כלומר   !!!"... ואין אתה רשאי להרהר אחריוגזירה גזרתי    חקקתי

פרה וב לו, שזה בחינת 'שיש שאלה חזקה מדוע צדיק ורע לו ורשע וט

צה  טמאים ומטהרת את הטהורים, אין אני רומה שמטהרת את האדו

א מהות הבחירה, וחוקה חקקתי להשיב על שאלה זו, כי שאלה זו הי

ואין אתה רשאי להרהר אחרי, מדוע אני מנהיג את   גזרתי  וגזירה 

 לם בבחינה זו של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו.העו

, אבל אנחנו מבינים על השאלה הזונמצא, שבאמת אין לנו תשובה  

נת חוק פרה אדומה, וכמו שאנחנו עושים את פרה אדומה  בחישהיא  

מא את  בתמימות ובלי לשאול מדוע היא מטהרת את הטמאים ומט

ר וטוב לו, אין לנו הטהורים, כך גם הענין הזה של צדיק ורע לו ויש

השיטה של רבנו ש   ,מה פעמים דיברנוככי  לשאול  ולהרהר על זה.  

באמונה  עניןב לך    זה  ,שאלות  שאפילו   ,אלהכ   דעתו שכל  לתת 

בהנהגה של בשכל האנושי    מוזריםדברים  ו  ,שאתה רואה פרדוקסים

  .על הקב"ה שום קושיותלנו אין  ,הקב"ה

 התפילה חס ושלום  חלישה את כחשאלת צדיק ורע לו מ

נ"ה ) ליקו"מ  ב  היום נלמד  ?למה אני מדגיש את הדבר הזהה.     ( תורה 

ש רואה    ,להתפללמפריע    מאודשהדבר  שהוא  הזאת  השאלה  זו 

. וכשעולה המחשבה "וח  ושהצדיק לא טוב לו  ים,מצליח  יםשהרשע

ולשנות את המצב לטוב,   אין לו את הכוח להתפלל  הזו חס ושלום

תה מרגיש שגם אם אהיה צדיק, הרי בעולם הזה צדיק ורע לו. כי א

נכון לא  התפילה וזה  ידי  על  דוקא  כזו, אבל  הנהגה  שיש  אף  כי   ,

ולעשות   אותה,  לשנות  יכולים  לו. אנחנו  וטוב  צדיק    י אנו  שיהיה 

האמונה   של  היסודות  היסודות  הם  כי  האלה  הדברים  את  מדגיש 

  .של החיים שלנוושלנו 

 ירושו להאמין שהתפילה תושיע אותיהתפלל באמת פל

ה יכולה להתקבל רק אם יש לך אמונה  שהתפיל ,  צריך לדעתו.  

אתה  שלך  בתפילה ש,  שלך  הראשון  שהתפילה  להאמין  צריך 

וכי להתקבל,  בכלל  ולה  אפשרות  שום  אין  הזו,  האמונה  בלי 

דיבור ה ש   (קי"בו  )וכן בתורה ט' רבנו אומר בתורה ז'    .תפילה להתקבלל

התפילה להיות    ,של  שצריך  כשאתה  ?  כוונה ה מה    .אמת  לדיבור 

 , אמין באמונה שלמהצריך לה אתה    ,קב"הפני התפלל לעומד לה 

ויושיע   בעז"ה,  תקבללה  כולהיך  שהתפילה של יעזור לך  והקב"ה 

 שום   אין לה   ,לא מאמין בתפילה שלך   אבל אם אתה בעצמך  .לך

אם אתה לא מאמין  כי   , כי היא לא תפילה אמיתית  סיכוי להתקבל

נמצא שאינם דיבורי  הם יכולים להועיל,  צמך בדיבורים שלך ש בע

ואתה עדיין ,  'איתך חכמה בינה ודעת וחוננו מ'אמת, כי אתה מבקש  

ותקבל   המציאות  את  תשנה  שהתפילה  מאמין  נמצא  לא  דעת, 

דיבורים בשקר,   לא מאמין שהם  שאתה מדבר  אם אתה בעצמך 

להתקיים.   בטוח כשא לכן  יכולים  להיות  צריך  אתה  מתפלל  תה 

ש  הקב"הבעצמך  שאני  ,כלפי  לא   איך  באמת  שאני  וכמה  נראה 

מרוצה שאני   הקב"ה  ומח בסדר,  והוא מצפה  כה לתפילה אתפלל 

 להושיע אותי. פעול יש כוח בתפילה שלי לגם ו ,שלי

 מה הוא העיון התפילה שהוא אסור ומחלה את הלב

אמר רבי חייא    דף לב:()ואין זה סותר למה שאמרו בגמ' בברכות  ז.  

סוף בא   -לתו ומעיין בה  יבר אבא אמר רבי יוחנן: כל המאריך בתפ

י ג, יב  לידי כאב לב, שנאמר ֲחָלה ֵלב" :  ()משלי  ָכה מַּ ָ ֻמש ּ ת מְּ לֶׁ  , "ּתֹוחֶׁ

מצפה שתעשה בקשתו על ידי הארכתו, סוף    -ומעיין בה  ופירש"י:  

לב  כאב  והיא  חנם,  ממושכת  תוחלת  ונמצאת  נעשית  שאינה 

ואילו כאן אנחנו אומרים , עכ"ל.  כשאדם מצפה ואין תאותו באה

 . שהיא יכולה להתקבלשאדם צריך להיות בטוח בתפילתו 

סתירה, כי אני צריך להאמין באמונה שלימה שהתפילה אין בזה  ו

י צריך  שלי  אני  שני  מצד  אבל  להתקבל,  חזק,  כולה  ולא להיות 

בתו החבל לצפות  את  לתפוס  וצריך  התפילה.  לקבלת  לב  חלת 

בשני ראשים, אחד: להאמין באמונה שלימה שגם שאני איך שאני  

ה  לפני  ומקובלת  מרוצה  שלי  את  התפילה  לשנות  כח  בה  ויש   ,'

, ושאני יכול לקבל מה' ית' את כל מה שביקשתי. ורק כך  הטבע

לתפילה, כי בלי זה אין אתה מתפלל באמת, ולכן  אפשר לגשת  

  זכות בשאתה חייב להאמין    'אתה חונן לאדם דעת'אתה אומר  כש

א  הזאת  דת  תההתפילה  ה'  ו.  תע קבל  "רפאנו  אומר:  כשאתה 

איך שגמרת את   :ומצד שני  ונרפא", אתה מאמין שתקבל רפואה.

תפילתי ולצפות  התקבלה  לחשוב שודאי  וור לי להרהר  התפילה, אס

 על זה נאמר ו תגיע בקשתי,מתי 

 ע"י התבוננות בפרה אדומה יש כח גם להאמין בתפילה שתתקבל

כאן    'צדיק ורע לו' כי  זה השאלה שללהתפלל?    נומה מפריע ל.  ח

ויש הסתרה    ,הסתרההקב"ה היא בהנהגה של    (לם הע לשון  )עולם  בעולם  

,  ממש לו כמו שאנחנו רואים בימים א )ובפרט   ,מצליחים הרשעים  ש  בזה  גדולה

השמד  ש ש ממשלת  הכוונה  הרשעים  התורה,לעקור  שלהם  כל  להם    את  נותן  הקב"ה 

מגיע להם כל הטוב   באמתואילו הצדיקים ש  .להצליח ושעתם מוצלחת( 

  בלבאפילו שהיא רק    הזאת  השאלהעצם  ו  ., הם סובליםשבעולם

הוא לא מאמין בעצמו שאפשר לשנות את    ,תפילהל  המפריע כי 

  יקים.בפרט לצד בעולםיש ע שהר

כשאתה מגיע לצדיק    ? הצדיקים  ת מה הכוח של ברכ  הסברנו פעם,

דין מרע היא  ש  ואתה מאמין בברכה שלו יכולה לשנות את הגזר 

האמונה    כל הישועה באה בזכות  מהברכה, כי  90%זה כבר    לטוב

  . הכלי שמקבל את הברכהזה  האמונה שלך  שלך בברכת הצדיק,  

מובא  וכעין  ) מאליהו' אצל  גם  זה  ב'מכתב  דסלר  מתפללו   .(הרב   ,כשאתה 

הראשונה   להאמיןאתה  שהנקודה  של  צריך  יכולה    ךשהתפילה 

הסיפור של פרה שזה    ,ה נ"  תורהבבעומק    סביר כאן רבינו  ו  פעול.ל

שאדומה  פרים ,  "ונשלמה  בבחינת  תפילה  בחינת  היא  'פרה' 

שבבעיה    ישש  כלומר  .שפתינו"  הפרדוקס  בגלל  שלנו   לתפילה 

   .פרה אדומהמצוות  יקון לזההתו ,'צדיק ורע לו רשע וטוב'

ל, כי מפרה אדומה אנחנו לומדים לכל התורה כולה,  והביאור כנ"

ם היא מצוה שיש להרהר אחריה, וכמו שהשטן ואומות העולשאף ש

בה  יש  טעם  מה  הזאת  אותנו בשאלה  טמאים   מצערים  שמטהרת 

צדיק  ' מדוע  , והסברנו שהכוונה בפנימיות לשאלה  טמאת טהוריםומ

'חוקה חקקתי וגזירה גזרתי  והתשובה של ה'    .'רע לו ורשע וטוב לוו
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לו רע  צדיק ו ענין הזה של '', וכך גם ביה שאי להרהר אחרואי אתה ר

ורשע וטוב לו', גם זה ענין של חוקה חקקתי ואי אתה רשאי להרהר 

יש לך לעשות את שלך, לעסוק בתפילה ולשנות את . ורק  אחרי

ול בעולם.  שמהגזירות  טוב  מפריע וך  לא  הזאת  לך  ואז השאלה  ה 

שהיא חוקה   התפלל, כי אתה מפריד בין הדברים, יש הנהגה של ה'ל

 יכולה לפעול. מאמין שהתפילה    , ויש את התפילה שלי, ואנינעלמת

 ה" ו"אשר אין בה מום"לכאורה מהו הכפל "תמימ

ִמיָמה  "ט.   ה ּתְּ יָך ָפָרה ֲאֻדּמָ חּו ֵאלֶׁ ִיקְּ כל   '?תמימה'מה פירוש    ,וגו'"וְּ

שוב עוד הפעם    מה כתובל  ז אם כןאמום.    התמימה שאין ל  עונה,ילד  

ּה מּום " ּבָ ֵאין  ר  ֶׁ בודאי שאין בה    ,אם אמרת תמימה הרי    ?וגו'   "ֲאש 

שאם היו בה שתי    , תמימה באדמימותשתהא  "  כותב:רש"י  לכן  ו  מום?

איפה   ,הוציא כזה פירוש"י  שרמאיפה    .". עכ"לשערות שחורות פסולה

י היה " רש  אאל  ?ותימים באדמומתשהוא    הכוונה  'םתמי' ש שמאנו  

לו את השאלה  בה    ,הנ"ל קשה  ו'אין  'תמימה'  פעמיים  כתוב  למה 

 .שלהבאדמימות  ושלימה תמימהשתהא  :רש"י ולכן מבאר מום'?

 , ועוד למה כתוב שחורותלמה דוקא שתי שערות פוסל

פסולה"  ,רש"י  מוסיף  עודי.   בה שתי שערות שחורות  היו   ". שאם 

אבל   , הבטל אחת    כי שערה  ת?לא פוסל  אחת שחורהרה  עלמה שו

ש פעמייםזה  רות  עשתי  עצמו  על  וחוזר  בטל,  לוכן    .לא    ענין גם 

זה לא נקרא כי בשערה אחת    שערות",  הביא ב'אם  כתוב: "   ,בגרות

אבל כשיש שתי  יתכן שזה מקרה שגדלה שערה אחת.  ,שהוא בוגר

שאדם עשה טעות  ככל דבר  וכן זה ב   זה מראה על בגרות.  שערות

טעות  ה   אם  אבליש לו סיכוי יותר גדול לתקן את זה,  אחת,  פעם  

נעשית לו   ,)פעם שניה(בה    הושנעבר עבירה  "  אמרו חז"ל:  ,פעם שנייה

  .פסולהשתי שערות שחורות מה וד ה א פראם יש ב ולכן ".יתרכה

  הברטנורא   פירוש)על רש"י,  יפה  שואל שאלה    על התורה  'ברטנורא'ה

על פי לשון  ]   "א מר נקע שנקרא "  פירוש גם על התורהגם  יש לו  אבל    שניות יותר מוכר,למ 

בשנים האחרונות  ועיקר פירושו על דברי רש"י ו ופירושו 'צמר נקי[,  , ט, ז הפסוק בדניאל  

למה כתוב שתי    .(מאוד יפה בכמה מהדורות    הדפיסו אותו והתפרסם,  הפירוש שלו  

או כל צבע   או צהובותשתי שערות לבנות  גם    הרי  ,רות שחורותעש

אפשר  )  .למה כתוב דווקא שחורות   כןואם    ,פוסלותאחר שלא אדום  

למה כתוב  ו   שתי שערות בצבע אחר קשה, שרש"י יגידאבל    ,שכיחיותר   שחורש רץ לת 

  .( טי דף ) דה נבכתוב בגמרא  י,תירוץ למדנ מתרץ אורהברטנ  .?(שחורות

טהורים  חמשהו  ,םאימטדמים    חמשהיש  ש ש  .דמים  לא הוא  מה 

הגמרא   עונה  ?שחור מטמאדם  למה  אם כן    .כשר  הואאדום בעיקרון  

שלהוא,  שחור    ,אדום  "דם מטמא  קה".אלא  שחור  הוא   ולכן  כי 

אמינה ששתי    לפי זה היתה הואש. אומר הברטנורא,  באמת אדום

ונהפכו לצבע    אדומות  יוהמכיון שהם    , תסלו רות שחורות לא פועש

חורות ששאפילו שתי שערות    ,שם חז"לב  אומר רש"יולכן    שחור.

תגיד    ,פוסלות תמימה  :  תמימה  זה מה  כי    ,שלקהאדום    זהש ואל 

   .מרילג, שתהיה כולה אדומה באדמומיות

ב   ,קשה  עדייןאבל   ככהאמלמה  זה  ש  ,ת  מסתבר  היה    כיון הרי 

בשביל   וכי  ,יהיה כשרא"כ ש  ,אדום רק שלקההוא    מקורהשחור בש

)הרי ע"פ דין    ?תפסול פרה ששווה כל כך הרבהשחורות  רות  עשתי ש

דומה  'א   כתבה:מזה שהתורה   ,הלימוד הואשאלא   .(? תורה שחור כאדום 

המַּ   ',מהתמי על  שמקפידים  המַּ אֶׁ רְּ רואים  על  ולא  נכון    .ת הוּ ה 

,  אותי   עניןלא מזה  אבל    ,שלקה  רק  םדו אמהות שלו הוא  בחור  ששה

שלה,  אותי    עניןמ ש  מהאדומה    הבפר  כי המראה  נאמר: וזה   לכן 

ה אמרהפירושו של דבר ש  -מה באדמומיותתמי  "אדומה תמימה"

תמי יהיה  יודע    ע"פאו  שלה.   באדמומיות  לםשו  םשלה  שאתה 

זה פוסל את  , בכל אופן  שחורשלקה ונעשה  אדום רק    זה  שבאמת

 . כיון שהיא לא תמימה באדמומיותהפרה 

 'שור תם'מרמז על " אין בה מום" "כפל הלשון "תמימהזוהר ל

הזוהר  יא.   גם  כפל הלשון   (:פ ק דף    חוקת)   הקדושוהנה  לו על  הוקשה 

ִמיָמה  " ּה מּום ּתְּ ּבָ ר ֵאין  ֶׁ שפירש"י   תירוץב  ח לוונלא  וכנראה    ,"ֲאש 

באדמומיותש תמימה  דומה  אשתהיה    ומרל  רציתאם  דהרי    ,היא 

'תגיד כולה:  אדומה  " למה  ו  ',פרה  בלשון  ומתרץ   ?" תמימהאמר 

  תהיה פרה צריך שהו  ',שור מועד 'ויש    'ם תשור  'יש  ש  ,הזוהר הקדוש

  '.שור מועד 'בחינת בולא  'שור תם'בבחינת 

ל נזיקין סוגיות שכל הגם    ,אנחנו יודעים שבאמת כל התורה כולה

זה  )כלומר,    . פנימיות התורהעיקר בב  מרמזיםם כולם  ה  ,משפט  וחושן

בפשטות זוכים  שעל ידי קיום ההלכות  , אלא  לא סותר את פשט ההלכה שצריך לקיים

רק   בפשט זה נראה,  ',מועד  רשו'ו  'ם ת  רשו'  (של הלכות אלו לסודות גבוהים  

  , תדע  :אומרהקדוש ובא הזוהר    נהוה  ,אדם לחברו  ןיענייני נזיקין ב

ש הסוגיות  מועד  םת   שור  לשכל   שלושב   אהדהע שהזה  ו   ,ושור 

לת  ,פעמים חוזר  הוא  כך  ה  ,תומו ואחר  שייכים   והאל  הלכותכל 

התורה ש  . לפנימיות  הזוהר  תמימה'מסביר  האדומה  היא    ',הפרה 

)גזירה שהיא  א'  דינ ד  'גזירא  היאש  'אדמומיותה'הבחינה של לקחת את  

  '. םת  ר שובחינת '  הלעשות אות  -  ה  י מ  מת    הלעשות אות ו  בבחי' דין(

ולא    משושאם מש  ,שור מועדהדין ב או שראה    ח,גנבו התינוקות 

שור 'זה שהוא  כלומר,    .ותומחוזר לתא  הו  ,פעמים ולא נגח  ג'בהמות  

אנחנו צריכים למתק את הדין,  כי אדרבה    ,זה לא דבר מוחלט  'מועד

   .ותולתמ להחזירושור מועד ולהפוך אותו מ

 'פרה דקבילת משור ביאור הזוהר '

האויב.   פלא  זוהרומר  אדומה  הסודגם    ושזה ,  דבר  פרה  כי   .של 

דיניםשכ זה בחינת  הוא טמא  צריך   ,שור מועד  תבחינ  ,אדם  ואני 

לת אותו  תם לתו  מו להחזיר  שור  נמתקים   ,היות  שלו  ואז   . הדינים 

  -"  תמימה"שור מועד,    תבחינגזירת דדינא'  '  אהי  -  ""פרה אדומה 

לת יקבדפרה  "  :זוהרהוק הדין. ואומר  מית  'שור תם 'נת  בחיכבר  זה  

דיניה  רמקבלת מהשוהפרה  ש  ז"א  –"  משור  מהו  . תם למתק את 

ותיות הא היא מורכבת מ  'פרה '  .שורהמקבלת מ   פרהש  ?הביאור בזה 

  )ם' +   -  נצפ"ךמ אותיות    חמשמ  הם יוצאיםש  .דינים  ר"פיש    ',ה-פר'

  ' ר"פ'לוקחים את ה   -  הפרע"י העושים    מה  .(280  פ"ר  ך =  ץ + ף +  ן'+

   .יםנתקים את הדי, ומממוסיפים לו ה'ו

רה אדומה', מה , כתוב שצריך 'פאלהוקודם שנבאר נשאלה עוד ש

  אלא  , פרה אדומהלמצוות  פסולאכן שור אדום הדין ב'שור אדום'?  

שובה כי יש הת  ולמה?  .'פרה אדומה' להיות    הכשר   פרה נקבהרק  

  ., שהוא דינים קשים שלא מתמתקים כל כך שורעם הבעיה 
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 הקשר בין פורים לפרה אדומה, ההבדל בין פור לבין פרה

מוהר"ןלקוביג.   אומר  (ע"ד תורה    )תניינא   טי  ר  :רבנו  חַּ קֹוִרין   אַּ ּפּוִרים 

יּו  הְּ יִּ ֶׁ ש  ֵדי  ּכְּ קֹוִרין  ָרה  ּפָ ת  ָרש ַּ ּפָ י  ּכִ ח.  סַּ פֶׁ לְּ ֲהָכָנה  ִהיא  ֶׁ ש  ָרה,  ּפָ ת  ָרש ַּ ּפָ

ח.  סַּ ּפֶׁ הַּ ֹות  ֲעש  לַּ הֹוִרין  טְּ יּו  הְּ יִּ ֶׁ ש  ֵדי  ּכְּ ֵמת,  ת  אַּ מְּ ִמּטֻ ֵהר  ִלּטָ ָהִרין  ִנזְּ

פֻּ  ם הַּ ֵ ל־ש  י ּפּוִרים עַּ ִחינַּת ּפּור, ּכִ ה הּוא ּבְּ ִחּלָ מן וסוד הדברים: ה  .רּוִבתְּ

  זה לא פרה  'פוריםכי '  בפורים,  קשה לעם ישראלמאוד  עיה  בעשה  

אנחנו   'ה -פר'ם  ע   פור., כי פורים נקרא על שם הו' -אלא פר ,'( ה- פר)

הפרה  ,מסתדרים את  ששורפים  לאפר,  ע"י  אותה    אז ש  ,והופכים 

הממנה  לוקחים   אותה.  גבורותחמש  את  הבעיה אבל    וממתקים 

 יש כאן:   אלא  ה'(- )פרה  כמו בפרגבורות    'ה   רקאין    ב'פורים'ש  ,בפורים

המן    הזאת  הגבורה  ואת  ,+ גבורה שישית(  "ך)שזה חמש גבורות מנצפ  ',ו-פר

בחי'  מעשיו,הביא   יכולים  עם  ו  ', אדמוני'   שהוא  לא  אנחנו  זה 

זה רק הקב"ה את  ו   ,גזירה מאוד קשה  היתהולכן בפורים    .להתמודד

 .  יכול להפוך את הפור ולבטל אותו

  ' שור של ' ות  ר אפשר לראות את הגבוו ,'שור 'זה אותו הסיפור של  ו

צורות  פעמים  חמש  זה ו  .500  =   'ר'+ש  -  פשוטה ההצורה    .בשתי 

או שאפשר לראות את    מנצפ"ך.  גבורות  'ה אה פעמים  מ  מאה, שהם

  ים אם כותב  .יש לו כמה צורות  'אלקים' שם  הגבורות באופן אחר,  

מילוי  ב   ואם הוא נכתב  .( 86)  פ"ו  גימטריהב  זה  'אלקים 'אותו פשוט  

אות זה הו  -   300  יוצא =  הגימטריה שלו )אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם(  "ןיודי

 שם אלקים כתיבת צורה של שור זה גם  של ר'- וה '.ור'ש' ן של"שי

א' ל'  -' ל'  א  –' א )  ,'אחוריים'נקרא שם אלוקים בוזה    ,קשהדין    יש בוש

יש בו דינים   השורש ויוצא .200 ביחד = עולהש אלקי"ם( –א' ל' ה' י'  –ה' 

ש יבנוסף  ו  .זה דינים  י"שרוגם ה  ,דיניםזה    י"ןש-ה  כי גם  ,מאוד קשים

גבורות גבורה שישית  הוא  ש  ,'שור ה'של    'ו-ה  את ה'  שאי   מלבד 

 , בפוריםר  "פו-תק את המכמו שאי אפשר ל  ,תק אותומללנו  אפשר  

 מתק לא יכול ל נחנו  שור אוכיון ש  ,תק את זה מ הקב"ה יכול לורק  

  .פרה אדומהבו מצוות  לכן אי אפשר לקיים אותו,

 יישוב לסתירה לכאורה בזוהר מהו בחינת שור תם ומהו מועד 

זה שיד.   'יוצא לפי  היא בחינת  ואילשור  פרה אדומה  'שור תם',  ו 

שדווקא    כלומר,נקבה  ם זה בחינת  תור  וש  ,זה בחינת הזכר  'מועד

זוהר פרשת ב ש  וקשה  .מתקיכולה לולכן היא    ,הנקבה יותר ממותקת

ע)בשלח   קס"ג  אחר   (ב "דף  כתוב  הזוהר    ,תלכאורה  את  משם  סביר 

קליפת שתי קליפות:  יש  כי    ,לחרוש בשור וחמור יחד  סוריאבהסוד  

חמור וקליפת  ביחד  , שור  אותם  מחבר  מקבל    ,וכשאתה  השור 

סתם שור זה    הר,אומר הזוו   .מקליפת החמור ונהפך להיות שור מועד

"ויהי לי    יעקב  .בחינת יעקב וגו'",  שור אומר:  זה    וחמור  השור ומי 

",  תם   ש יא  יעקב"וכתוב    ו", הדר ל  שורובכור  . שנא': "יוסף  ? זהשלו

רק ו  '.שור תם '  נויוצא ל  ,יוסף ביחדו כשאתה מחבר את יעקב    ואז

   .שור מועדנהיה הוא  ,שור מתחבר עם החמוראם ה

 אומר   הוא  שלחבפרשת    ,והרזה  בדבריסתירה    יש  לכאורהונמצא 

ורק שור שמחובר עם החמור  ,בחינת יעקב זה 'שור תם'שור שסתם 

שור ה  הזכר שלשנו מסביר  תואילו הזוהר בפרש  .זה בחינת שור מועד

  ואם יש כזו  .םת שור  שהיא  הפרה    וזש והנקבה    ',מועד  רשובחי' 'זה  

פלא פלאות  זה  ו   .ן"רהלומדים ליקוטי מו  ?מה עושים   , רה סתירה בזו

   השאלה.מיישב את זה בלי לשאול את  ך רבנואי

 זכות אבות ף בשיתופרה אדומה היא בחינת תפילה, 

מו טו.   בליקוטי  אומר  ד'   נ"ה  התור )ן  "רהרבנו  ָרה   (אות  ּפָ ִחינַּת  ּבְּ זֶׁהּו  וְּ

ה   ב(ֲאֻדּמָ יט,  ר  )במדבר  זֹּהַּ הַּ ר  ֲאמַּ מַּ ּכְּ קפ:(,  ף  ּדַּ ח"ג  ת  ת   )ֻחּקַּ ילַּ ָקּבִ ּדְּ ָרה  'ּפָ

ִחינַּת   ּבְּ ה,  ִפּלָ ּתְּ ִחינַּת  ּבְּ זֶׁהּו  ָרה,  ּפָ ֹור'.  ג(ִמש ּ יד,  עַּ  ֵ ָפִרים   )הֹוש  ָמה  ּלְּ ַּ ש  "ּונְּ

ִחינַּת   ּבְּ ֹור,  ִמש ּ ת  ילַּ ָקּבִ ּדְּ ָפֵתינּו".  ֹון  ש ְּ ש  לְּ לּות,  ּכְּ ּתַּ יז( ִהסְּ כד,  ר   ּבָ דְּ ּמִ   )ּבַּ

ִחינַּת  ֵדי ּבְּ ל יְּ י עַּ לֹא ָקרֹוב". ּכִ ּנּו וְּ ּורֶׁ ל  )תהלים קכא, א("ֲאש  י אֶׁ א ֵעינַּ ָ ש ּ "אֶׁ

ָהִרים" ההֶׁ ִפּלָ ִחינַּת ּתְּ ה ּבְּ  . דברי רבנובקצת את  סביר  נ ו  ., עכ"ל, נֲַּעש ֶׁ

לא   ".שפתינו  פריםמה  לנש"ובחינת תפילה ככתוב  היא  פרה אדומה  

זה הכוונה    יםהפר  ",פרים "  אלא  -  'שפתינו   ריםווששלמה  נו '  נאמר

אומר רבנו    ?את הכוח של התפילה  יםקבלממאיפה  ו  .אדומה  לפרה

 , אומר רבנו  כראוי?   אני כן מצליח להתפללאיך  ו   .מהשורבא  זה  ש

אשא עיני אל ההרים "  :פסוקכתוב ב  .ע"י שאני מסתכל למרחוק

זכות  ה' את    כניסבתפילה אנחנו תמיד צריכים לה   עזרי".ין יבוא  אמ

  ענין ה  . ברכת אבותב  י"ח-את תפילתלכן אנחנו פותחים    ,'אבות 

   .את זכותם זכירלהזה  ,ברכת אבות לש

אני  ו בזכות אבות מה   הבעיהש   ,אמרנו  השיעורבתחילת    ? מרוויח 

להם  ,איהבתפילה   וטוב  מצליחים  שהרשעים  רואים   , שאנחנו 

כך  והצדיקים כל  להםואפילו    ,לא  יש    ,רע   השב  אחת  דרךאבל 

הזאת מהבעיה  להתפטר  בול  ,אפשר  רשעים,  ראות  של  במפלתן 

בתורה  )   רבנוכאן    מגלהע לו. ותהיה בחינת צדיק וטוב לו ורשע ורש

א נ"ה   ר   ואומר:  '(אות  ש ָ פְּ אֶׁ ִאי  ִעים,  ש ָ רְּ ל  ֶׁ ש  ָלָתם  ּפָ מַּ ּבְּ אֹות  ִלרְּ י  ּכִ ע,  ּדַּ

ִחינַּת   בְּ ָרֵאל. ּבִ ץ ִיש ְּ רֶׁ ִחינַּת אֶׁ ֵדי ּבְּ ל יְּ א עַּ ּלָ ים קי, א(אֶׁ ִהּלִ ב ִליִמיִני    )ּתְּ ֵ "ש 

יָך"   לֶׁ גְּ רַּ ֲהדֹם לְּ יָך  בֶׁ ית אֹויְּ ָאש ִ ד  ִחינַּת  ך פו:()עיין זוהר לך ל עַּ ּבְּ זֶׁה  ָיִמין,   .

ָרֵאל   ִיש ְּ ץ  רֶׁ אֶׁ ּבְּ ד  ּנֹולַּ ֶׁ ש  ָיִמין,  ן  ּבֶׁ ָיִמין,  נְּ ּבִ ִחינַּת  ּבְּ ָרֵאל.  ִיש ְּ ץ  רֶׁ ּמּוָבא  אֶׁ )ּכַּ

יח( ח לה,  לַּ ש ְּ יִּ וַּ ת  ָרש ַּ ּפָ "י  ש ִ ֵפרַּ   , לארץ אין מה לעשות -בחוץ  . פי',  ע"כ,  ּבְּ

בחוץ לארץ שולטים כי  ,  ים בעולם הזהחילמצים  עשהרשמה ודאי ש

פה בארץ   ךא,  שהם רוצים בטובת עמיהם העכו"ם   -  השבעים שרים

  . לראות במפלתם של הרשעים  ישראל אנחנו יכולים להצליח

ב'רבנו    שיךממו ָרֵאל   :באות  ִיש ְּ ץ  רֶׁ אֶׁ ת  ַּ ֻדש ּ קְּ ִחינַּת  ּבְּ יךְּ  ש ִ מְּ הַּ ּולְּ ב 

ָתּה   ָ ֻדש ּ קְּ ת ּבִ כֹלֶׁ ֵאין יְּ ֲחָרא, וְּ ָרא אַּ טְּ ּסִ ת יַּד הַּ חַּ ִהיא ּתַּ ֶׁ לּות, ש  ּגָ ו ּבַּ ָ ש  כְּ עַּ

כֹוִלין יְּ ֵכן  י  ּפִ ל  עַּ ף  אַּ ּלֹות,  ּגַּ ִהתְּ ֲאִפּלּו   לְּ ָתּה  ָ ֻדש ּ קְּ יךְּ  ש ִ מְּ הַּ ּולְּ ּלֹות  גַּ לְּ

ִחינַּת   בְּ ּבִ זֶּׁה.  הַּ ר  ּמַּ הַּ לּות  ּגָ מב(ּבַּ כו,  ָרא  קְּ יִּ זֹאת    )וַּ ם  ּגַּ ף  אַּ ץ   -"וְּ רֶׁ אֶׁ ּבְּ

זֹאת"  ם  "ּגַּ ִחינַּת  ּבְּ ּלֹות  גַּ לְּ כֹוִלין  יְּ ר,  ּמַּ הַּ לּות  ּגָ ּבַּ ֲאִפּלּו  נּו  יְּ הַּ ם",  ֵביהֶׁ   ֹאיְּ

ת ֶאֶרץ  ְוַעל ְיֵדי ָמה ְיכֹוִלין ְלהַ . )שהיא בחינת ארץ ישראל( ַ יְך ֶאת ְקֻדש   ְמש ִ

ָרֵאל, ַעל ְיֵדי ִהְתנֹוְצצו ת 'אֹור ְזכו ת ָאבֹות'. ר    ִיש ְ זֹּהַּ ר הַּ ֲאמַּ מַּ ח ח"ג  ּכְּ לַּ )ש ְּ

ף קעד.( ִחינַּת    ּדַּ בְּ א'. ּבִ ּתָ ִכינְּ ן ש ְּ ּמָ ן ָאבֹות, ִאית ּתַּ ּמָ ִאית ּתַּ ר ּדְּ ֲאתַּ )ויקרא  'ּבַּ

ִריִתי יֲַּעקֹוב    כו, מב( ת ּבְּ י אֶׁ ּתִ רְּ ָזכַּ נֹוֵצץ אֹור "וְּ תְּ ּמִ ֶׁ ש  ּכֹר", ּכְּ זְּ ץ אֶׁ ָהָארֶׁ כּו' וְּ וְּ

ָהָאָדם ִנּצֹול   ֶׁ י ש  לֹא ּדַּ ָרֵאל. וְּ ץ ִיש ְּ רֶׁ ת אֶׁ ַּ ֻדש ּ ה קְּ ּלֶׁ ּגַּ כּות ָאבֹות, ֲאזַּי ִנתְּ זְּ

אֹות ּבוֹ  ע ָרָצה ִלרְּ ָהָרש ָ ֶׁ ה ש ּ ע מַּ ָהָרש ָ ה ּבְּ ם רֹואֶׁ א ּגַּ ּלָ ע, אֶׁ   .עכ"ד  ,ֵמָהָרש ָ

 עתה בארץ ישראל עדיין לא רואים מפלת הרשעים למה 

השאלה, טז.   ישראלהרי    ונשאלת  בארץ  עדיין    , אנחנו  למה  אז 

רואים   לו  'אנחנו  ורע  לו צדיק  וטוב    ך צרי  כי   :והתשובה  ?'רשע 
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את הסוד איך  לנו    הגלמרבנו    .להמשיך את האור של זכות אבות

י פסוק  ה  אתמביא  ו  ?ממשיכים את האור של הזכות אבות  א ֵעינַּ ָ ש ּ "אֶׁ

ָהִרים"  הֶׁ ל  העינים  ,  אֶׁ את  נושא  שאתה  ההרים  היינו  שהם    - אל 

, נשיאת עינים היא לראות דבר רחוק, כמו  ו:( )תקו"ז הקדמה דף  האבות

ג(שכתוב   ֹפעֲ "    )איוב לו,  ּולְּ ֵמָרחֹוק  לְּ ֵדִעי  א  ָ ש ּ קאֶׁ דֶׁ צֶׁ ן  ּתֵ אֶׁ והרמז "ִלי   ,

א  :בפסוק יקבל  צדק  פעולת  שעושה  מי  שכרו,  מתי  יהיה  ת  זה 

למרחוק, ולכן צריך לישא את העינים למרחוק, ובכח האמונה כבר 

הד את  כי  לראות  אבות.  לזכות  זוכים  ואז  כאן,  הוא  כאילו  בר 

ויושי ף  ע לי מכל צרי, כי אבתפילה צריך להאמין שהקב"ה יעזור 

צדיק ורע לו, ע"י תפילה באמונה אפשר שבעולם הזה רשע וטוב לו  

לראות במפלת הרשעים הוא בארץ ישראל, ת זאת. כי הכח  לשנו

יָך"    בבחינת לֶׁ גְּ רַּ יָך ֲהדֹם לְּ בֶׁ ית אֹויְּ ד ָאש ִ ב ִליִמיִני עַּ ֵ וביאר רבינו "ש 

רק על ידי זכות אבות.  לעורר    שאת הכח של ארץ ישראל אפשר

י  ותפילה בבחינת    וזכות אבות מתעוררת על ידי אמונה א ֵעינַּ ָ ש ּ "אֶׁ

ָהִרים" הֶׁ ל  י"ח.  אֶׁ   , בברכת אבות   וכעת מובן למה פותחים תפילת 

זכות אבות   ,הדרך היחידה שהתפילה תתקבלש  ןכימ   , זה רק ע"י 

 . (למשוך קדושת ארץ ישראל לחוץ לארץ   שרשאפעוד יותר מדבר   )ורבנו פה

ָרה   ממשיך:הוא    ,אחרי שרבנו מגלה את כל הסוד הזהו ִחינַּת ּפָ זֶׁהּו ּבְּ וְּ

ה   ב(ֲאֻדּמָ יט,  ר  )במדבר  זֹּהַּ הַּ ר  ֲאמַּ מַּ ּכְּ קפ:(,  ף  ּדַּ ח"ג  ת  ת   )ֻחּקַּ ילַּ ָקּבִ ּדְּ ָרה  'ּפָ

חִ  ּבְּ ה,  ִפּלָ ּתְּ ִחינַּת  ּבְּ זֶׁהּו  ָרה,  ּפָ ֹור'.  ג(ינַּת  ִמש ּ יד,  עַּ  ֵ ָפִרים   )הֹוש  ָמה  ּלְּ ַּ ש  "ּונְּ

ֹון   ש  לְּ לּות,  ּכְּ ּתַּ ִהסְּ ִחינַּת  ּבְּ ֹור,  ִמש ּ ת  ילַּ ָקּבִ ּדְּ ָפֵתינּו".  יז( ש ְּ כד,  ר   ּבָ דְּ ּמִ   )ּבַּ

לֹא ָקרֹוב" ּנּו וְּ ּורֶׁ הסתכלות  מלשון  לפי זה בחינת שור הוא    ., ע"כ"ֲאש 

מקרוב    . למרחוק מסתכל  בין  הבדל  יש  התנ"כית  בעברית 

אתה רוצה  כש אבל    ראות,קרוב זה למ מסתכל    .מסתכל למרחוקל

מה   ,מסביר רבנוו  ר.וּ ש  לַּ   אומריםז  אלהגיד שאני רואה דבר למרחוק  

איך  הכוונה  ו  ?שורהמקבלת מ  אומר שהפרהזוהר  ה ש  'שור'ה אותו  זה  

בפר שיש  הפרדוקס  את  מתקן  שמ  האני  הטמאים   תרטהאדומה 

שאתה מסתכל היינו    '.שור'ע"י הנעשה  זה    ?הטהורים  את  תמטמא ו

מ למרחוק שהפרה  מה  וזה  מהשור.  להסתכל   קבלת  הכח  את 

ר להתפלל למרחוק ואז לראות את צדקתו של הקב"ה, ואז אפש

 תפילה היא בחינת פרה אדומה וכנ"ל. 

 תם ושור מועד ופרה אדומה הכל מהשור שבמרכבה  בחינות שור 

יוצא שרבנו מפרש שהשור הוא   כי  ,ירה שלישיתתס  נשאל כעת ויז. 

, כי  הפוך לגמרי ממה שדברנו עד עכשיווזה  ,  זה שמתקן את הפרה

את  ממתקת  והפרה  מועד'  'שור  הוא  שהשור  אמרנו  עכשיו  עד 

לנו    ?הגבורות שלו שיש  א.לכאורה  סתירות  שלושנמצא  זוהר ב  . 

והפרה התמימה היא   ',שור מועד '  זה  שהזכרפרשת חוקת מבואר  

 ב קעי'מבואר ששור זה בחינת    שלח  שתבזוהר פרוב.    '.שור תם'ה

  ". חמור יחדיובבשור ו  חרושלא ת"זה    '?שור מועד'מה זה  ו  '.ם תאיש  

 , ראייה למרחוקוהסתכלות    מלשון  זה  'רשו'הש  מפרש,רבנו    ואילוג.  

   .פרה אדומה את הבחינה הזאת שלמתקן והוא זה ש

זה לכל  מתחילבאמת  כי    :והיישוב  המרכבה  הכול  של    . מהשור 

י(  מרכבה ה  של  כתוב בשורו ֹמאל"  )יחזקאל א,  ְּ ש ּ ֹור ֵמהַּ ֵני ש  והנה    . "ּופְּ

תיקון  אפרה  ש'ידוע   היא  העגל לדומה  ברש"י('  חטא  מה ו  . )כמובא 

 , )שיחה קכג(  "ן רבנו מביא בשיחות הר  ?בחטא העגל  היתהשהבעיה  

ל ש ְּ וז"ל:   "  עַּ ִיךְּ ת ֵמֵעינַּ חַּ אַּ ִני ּבְּ ּתִ בְּ ר "ִלּבַּ ן ּתֹוָרה נֱֶׁאמַּ ּתַּ ת מַּ יר עַּ ,  ד, ט()ש ִ

ָרש    דְּ ּמִ ִאיָתא ּבַּ ָסִחים פח:()שיר רבה ד, ט. וּ וְּ א  ּפְּ ּלָ ", אֶׁ ִיךְּ ת ֵמֵעינַּ חַּ אַּ הּו "ּבְּ : מַּ

ִנמְּ  ל.  ָהֵעגֶׁ ל  עַּ ִלין  ּכְּ ּתַּ ִמסְּ ָהיּו  ָבר  ּכְּ ִנית  ֵ ש ּ הַּ ִין  עַּ ּבָ ֶׁ ן ש  ּתַּ מַּ ת  עַּ ש ְּ ּבִ ֶׁ ש  ָצא 

ֵעיֵני  י ֵכן ָהָיה ָיָקר ּבְּ ל ּפִ ף עַּ אַּ לֹום, וְּ ש ָ ס וְּ רֹש  חַּ ם ִלפְּ ּתָ עְּ ָבר ָהָיה ּדַּ ּתֹוָרה, ּכְּ

ת   חַּ אַּ ִני ּבְּ ּתִ בְּ תּוב "ִלּבַּ ּכָ ֶׁ מֹו ש  מֹו ּכְּ צְּ עַּ בּות ּבְּ ָקרְּ ִהתְּ ֹאד הַּ ךְּ מְּ רַּ ּבָ ם ִיתְּ ֵ ש ּ הַּ

מֹו ָיָקר מְּ  צְּ עַּ י זֶׁה ּבְּ ", ּכִ ִיךְּ ךְּ ֵמֵעינַּ רַּ ּבָ ם ִיתְּ ֵ ש ּ ֵעיֵני הַּ  , עכ"ל.  ֹאד ּבְּ

 ה' ב יםבלי להיות תלויפרנסה חטא העגל הזהב שרצו למשוך  

 עם ישראל,  ים במתן תורהבשעה שנפתחו השמ  וביאור הדברים:  יח.

טוב בשור   כ"כמה    ,ר לשמאלראו את פני השוו  ,ראו את המרכבה

לא  )  .שמאל מההפרנסה מגיע    שפע  כלכי    .פרנסהזה בחי'  השור    ?הזה

עשירים,שמאלני סתם   הם  בד"כ  הם    ם  בחינת  השמאל  .  ( גבורותחינת  בכי  הוא 

ה : ")איוב לז, כב(  כמ"ש  צפון, פֹון ָזָהב יֱֶׁאתֶׁ עושר,   ", וצפון הוא בחי'ִמּצָ

יצפין". להעשיר  "הרוצה  רז"ל:  אמרולכן    כמאמר  ישראל   ו, עם 

להשתלט רוצים  הראשישיבר' ה  על  אנחנו  הפרנסה  '  אי   ,של    כי 

  רצו למשוך  הם ככהיום אין, ו  ,יש פרנסהיום  ,להתנדנד ככהאפשר 

  הזה, העגל    ךדרו נעשה עגל    ב?עגל הזהבמה הנקודה    .עגל הזהב  את

עשירות   לנו  נ   תמידית,יהיה  כביכול  שלא  תלויים  להיות  צטרך 

של    זהו  .בהקב"ה הזהבהבחינה  עגל  של  הזרה  ואותה   .העבודה 

דם רוצה להתעשר ולהיות  שא היום,    גםקליפת עגל הזהב נמצאת  

ולכן  הקב"הבתלוי  בלי להרגיש שהוא כל הזמן  מסודר כלכלית    .

 בליקוטיע'    ,רהשתאות ממון היא עבודה זרבינו אומר כמה פעמים  

כ"ג )ן  "רמוה הקשהה  כי  .(תורה  הזהב  קליפה  עגל  רוצה  שא  ,של  דם 

י ועושה כל מיני פעולות להתעשר, כ גם בלי להתפלליות עשיר לה

לא מודים  וב בני אדם  ריהיה תלוי בה' ית'. ואף שחושב שכך הוא לא  

אחר הממון הם המורים מעשים וההשתדלות הגדולה  בזה, אבל ה

על הענין הזה, שזה כל כוונתו שיהיה מסודר, ולא יהיה צריך לישא 

מהעבודה זרה   עיניו אל ה' ית' בכל יום ויום על פרנסתו, ה' יצילנו

ת  : "וזהו   . חרוןבזמן האהתגברה כל כך דוקא  הזו שהיא   חַּ אַּ ִני ּבְּ ּתִ בְּ ִלּבַּ

ִיךְּ  כבר הסתכלו על השור הם  יה  כי בעין השנ  למה בעין אחת?   ", ֵמֵעינַּ

ת הבחינה שלו, וזה מה שכתוב שכבר המרכבה, ורצו לחטוף אשל  

 .  עגל הזהבבו על חש

 ת פרה אדומה נמשך בחינהשור של המרכבה בחינת 'שור תם' 

שור מהוקא  דאבל מצד שני מבואר בזוהר בפרשת שלח הנ"ל ש יט.  

  משם באה בחינת 'שור תם', בחינת "יעקב איש תם".   ,מרכבהה  לש

רה לעשות  האה   המגיע  חוקת שמשם וענין 'שור תם' מבואר בזוהר  

'פרה דקבילת משור'  הפר רואים את היסוד  ופה    .אדומה בבחינת 

ו היא  עצוםה העמוק  הקב"ה  שמקלקלים  בש   -  שהנהגת  שם  מה 

המים ע"י עץ שהוא עצמו  )וכמו שמצינו במרה שהקב"ה המתיק את    .נמצא התיקון

  ת המרכבה את בחינ ל  השור שמלקחו  הם  ע"י שנעשה  עגל הזהב    .מר(

 ל עהתיקון ו  בקב"ה, ם כביכולכדי שהם לא יהיו תלוי ,זהבוהשפע ה

  , נמצא   של המרכבה.  ר"משודקבילת    הפריא: "שה  ,ידי פרה אדומה

 שור ו'  ' םתשור  של '  ותבחינאת שתי היש בו    של המרכבהור  הששגם  

מועד'  מועד'. של  זה    -  'שור  שמשכו    עגלחטא המעשה  הגבורות 
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' ו  .משם  חטא העגל. פרה אדומה שמכפרת על    וז  -  'שור תםבחי' 

שאמרו ש  נוכמו  את    זה  עניןהשכל    ב"ק,  לבסוגיה  שור ה'להפוך 

לכפר על חטא העגל כך כאן צריך  ,  תם להחזיר אותו להיות  ו  'מועד

 . שור תם - על ידי פרה אדומהועד שור מ -

יש את שתי    בעצמומרכבה  ה  לש  ר שבשו  מבינים  שאנחנועכשיו  

 שור 'בשור של המרכבה יש בחינת  מתי  , יש ללמוד  האלו  בחינות

ם "  :מט, יד( )בראשית    כתובשזה סכנה גדולה.    ?' מועד רֶׁ ּגָ שָכר ֲחֹמר  ָ ִיש ּ

ָתִים ּפְּ ש ְּ ּמִ הַּ ין  ּבֵ זה    ",רֵֹבץ  התרגום    מבאר  ",שכר חמור גרם"ישמה 

בנכסי שיש" עתיר  ע  -  "ןכר  ' בחינת  בחינת  והיא   .חמור'שירות 

היינו   -  החמורעם  של המרכבה  את השור    זווגכשאתה מ  ובעומק

)כמו    שלא תהיה תלויה ברצון ה'  שאתה מחפש למשוך משם עשירות

בחטא העגל( ישראל  יחדיו,    ,שעשו  וחמור  כלאים שור  בחינת  זה איסור 

היינו   שלח.  פרשת  בזוהר  כמבואר  מועד'  עשירות  למשוך  'שור 

מושך כביכול אתה  שלום  חס ואז    ,עגל הזהבבחינת  שהוא    -באיסור  

   .חטא העגל בחינת בחינת שור מועדהשור שבמרכבה מ

לוקח את השור לבחינת  ו  ,פךיאת ההשה וקדבעושה    שאתהכאבל  

לֹא ָקרֹוב" ּנּו וְּ ּורֶׁ בחינה של א  וההשור  אז    ,בחינת הסתכלות  -  "ֲאש 

זה  שאפילו    ',אמונה' בעולם  שהולך  מה  שכל  רואה  היפך שאני 

זאתבכ  שכל,ה מאמין    ל  שלמהאני  , למרחוק  ומסתכל  באמונה 

שודאי לבסוף תתגלה צדקתו של הקב"ה, כי לא אצדיק רשע. ובזה  

הזמן  שאני   נוכל  עינאני  באמונה  ה  לאי  שא  אז בתפילהוהרים   ,

 הגבורות שבשור של המרכבה הם ממותקות והם בחינת שור תם. 

 וב כל הסתירות הנ"ל ביאור וייש

בשור    , נמצאכ.   את  יש  עצמו  בהזכר  שבאמת  הבחינות בו    שתי 

במרכבה שהוא שורשו, שגם שם יש את    כי הוא כנגד השור  אלו,ה

  כל הסתירות ו  נתיישב  ולפי זהד'.  'שור מועשתי הבחינות 'שור תם' ו 

בזוה  שאמרנו. זה  ש  ח,בפרשת של  רמה שכתוב  שור  יעקב " סתם 

תם  בבחינת    ",איש  ָקרֹוב"של    ' שורה'זה  לֹא  וְּ ּנּו  ּורֶׁ בחינת    -  "ֲאש 

"אשא עיני   , בחינת:למרחוקשל אמונה  שור של ראייה    ,הסתכלות

רבנו אומר שזה מה  ו  .מתוקןוא  הששור  ה  של  תבחינב  אל ההרים",

ֹור'כאן בלקוטי מוהר"ן   ת ִמש ּ ילַּ ָקּבִ ָרה ּדְּ ָרה  -  'ּפָ ה,   ּפָ ִפּלָ ִחינַּת ּתְּ זֶׁהּו ּבְּ

שהוא לא רוצה להשיג את הפרנסה שלו לבד, אלא רק בכח תפילה. 

אדומה,   פרה  ממת ולענין  אדומה  קמה  פרה  של  הגבורה  זה    ?את 

ֹור'בחינת  ת ִמש ּ ילַּ ָקּבִ ָרה ּדְּ   .יינו מבחינת 'שור תם' שבמרכבהה 'ּפָ

בחינה של דינים  זה  ששור    ,פרשת חוקתב  הרלעומת זאת יש את הזו

זה  ו ואדרבה הפרה אדומה היא הממתקת אותו,  ',שור מועד ' בחינת 

, שזו בחינת טומאת מת  עם החמור  ת השורמחבר אחס ושלום כש

כביכול שלא זרה, שמנסה למשוך ממון לעצמו  שהיא בחינת עבודה  

בחינת 'שור   -ב  דרך תפילה ואמונה, שזו עבודה זרה של עגל הזה

שלמדנו    .מועד'  כמו  מקבלת  הפרה  ממנו  הזוהר  וגם  פשט  שזה 

ֹור'בות  בתי ת ִמש ּ ילַּ ָקּבִ ָרה ּדְּ    .'ּפָ

 עמוק מדוע הפרה מטמאת טהורים ומטהרת טמאים ביאור 

היא   בחינות,אדומה מקבלת מהשור את שתי ה  הפרשהנמצא  כא.  

וגם את החלק   ,מועד שבו הגם את החלק  שבמרכבה  מקבלת מהשור  

שתה מה למה    נבין  בזהו  .ובם  אדומה  הטהפרה  את  אים טמרת 

דברי את    מדיםכי באמת אחרי שאנחנו לו  ,וריםטהאת ה  טמאתומ

אנחנו לומדים שבאמת יש בשור   ,הפשוט בזוהר  לפשט  בנוסף  ,רבנו

 , העגל שבו  טאחו'שור מועד',  של  הבחינ ה  את  ,בחינותהשתי  את  

או  .מחובר עם החמור  אשהו בזמן  שזה   לֹא ת בחינת  גם  וְּ ּנּו  ּורֶׁ "ֲאש 

 , את שתי הבחינות האלה ביחדוכשיש    ,בחינת הסתכלות   -  ָקרֹוב"

  . היא מקבלת את שתי הבחינות האלה ,שורמה לתקבשמגם הפרה 

מי   מתפללוהוא    ,הוא משפיל את עצמואבל    'טמא',  אשהו   ולכן 

 , רת אותו טהדומה באמת מאאז הפרה    ,שהצדיק יבוא ויטהר אותי

חושב שהוא  ו  ,גאה בעצמוומת  מרגיש את עצמו טהור  אשהו  אבל מי

  כשהוא מקבלאזי אדרבה    ,לל לבדויכול להתפ  קיצדה את    לא צריך

)וכעין מה שאומרת הגמרא    .מהדבר הזה  א נטמא צדיק הוהמ  הושמ  כבר

של שור  שתי הבחינות  הכל משום שו  "(."זכה נעשית לו סם החיים, לא זכה וכו' 

   .אדומה הבפר  ותנמצאתם ושור מועד שתיהן 

פרה י הכ  ,גם היום  שייך לנו למעשהשל פרה אדומה    עניןיוצא שה

 ,גם את הבחינה של ראייה למרחוק  ,בחינותשתי  שור  המקבלת מ

שזו הבחינה שהיא מקבלת מ'שור תם'.   בה,ש  של הטהרהשזה הכוח  

הטהורים שזה הבחינה של  לטמא את  את הבחינה  מקבלת משור  וגם  

של מי שנופל בתאות ממון שבזה מחבר  ,  שור המועד ה  הדינים של

, שזו בחינת של עבודה זרה. או שהוא  את השור עם החמור וכנ"ל 

כי הפרה מקבלת גם את    ,בעל גאוה זרה.  שכל גאוה היא עבודה 

 יש בה את הכח לטמא את הטהורים. ועד' שזה מה שבחינת 'שור מ

, כי שור 'שור אדום'מובן שאי אפשר להשתמש לפרה אדומה בזה  בו

, ולכן אי  כח למתק אותו שום  אין לנו  ו ד',  בחינת 'שור מוע כזה הוא  

הפרה אדומה היא מצד  אבל  .  אפשר לקיים בו מצות 'פרה אדומה' 

בחינת   תם'  עצמה  ש'שור  ביארנו  רק  חוקת,  בזוהר  היא  כמבואר 

ור גם את השור תם וגם את השור מועד,  מהשת שתי בחינות  מקבל

אנחנו ממתקים את   כל מעשה המצוות של פרה אדומה,  ידי  ועל 

מקבלת שהיא  מועד  השור  ובחינת  את  ,  לטהר  כח  בה  יש  לכן 

טמאים. רק סוף סוף כיון שיש בה עדיין גבורות, לכן יש בה כח גם ה

בבחינת השאלה של   טמא את הטהורים. רק שזה עדיין נשאר סודל

את   מקבל  הטמא  דוקא  מדוע  לו,  וטוב  ורשע  לו  ורע  צדיק  מדוע 

הממו הגבורות  שבחינת  של  ואילו תקות  ונטהר,  שבפרה  תם  ור 

של  הבחינה  את  מקבל  הוא  דוקא  הצדיק,  בחינת  שהוא  הטהור 

ור מועד, שזה הכח שבזה היא מטמאת את הטהורים. הגבורות של ש

יש רנו שהכוונה למי שמחזיק את עצמו לטהור, ו]ואף שברמזים ביא

עדיין נשאר מ"מ במציאות זה    לו גאוה, או שהוא נפל בתאות ממון,

תעסקים בפרה אדומה שהם צדיקים טהורים, מדוע  המ דוע  קשה, מ

, בבחינת צדיק ורע לו. וזה יתורץ רק בביאת משיח נטמאיםכן  הם  

 ו אמן. צדקנו, במהרה בימינ
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