
 

 בס"ד 

                                 
 

יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז קתופרשת ח
 

אליך פרה אדומה תמימה אשר לא  ויקחוזאת חוקת התורה "
 עלה עליה עול וגו' ושרף אותה לפניו"

מצוות לקיחת פרה אדומה ולשורפה והיא מטהרת מטומאת מת. 
זה חוק למעלה מהבנתינו ועליה אמר שלמה המלך "אמרתי 

ות העולם אחכמה והיא רחוקה ממני" וברש"י כתוב שאומ
שואלים את ישראל מה טעם במצווה זו. וכן מובא במדרש 
שאומרים שזה נראה כמו כישוף. על זה אומר הקב"ה גזירה היא 

 מלפני אין לך רשות להרהר אחריה. 
 התורה משאירה את הרצון לקבל בחסרון

 ,חסרון של התורה ,חוקת התורה"וא לשון חקיקה וחסרון "חוק ה
ת הוא מצוותורה והתכלית כל הש ,פירוש

לתקן את הרצון לקבל לעצמו שיש באדם 
התורה  ,זי"ע כמבואר רבות בספרי רבינו

לקבל הגדול בחסרון הרצון  משאירה את
שע"י התורה נתקן  ,חוקת התורה"" –

הרצון לקבל ומשנה צורתו שאז יכול 
להשאר לנצחיות וצורתו הקודמת עם 

 רעתה נאבדת מן העולם.
 שפעוקן מקבל כל הרצון לקבל המת

 החכמה
רש"י מביא מר' משה הדרשן טעם למצוות 

תיקון חטא העגל. לכאורה  שהואפרה 
, התירוץ הוא אדומה קשה שרואים שישנו טעם למצוות פרה

כמו  ,רחוק מן האדםשההשגה של הרצון לקבל המתוקן זהו 
 אמרתי" השגת מצוות פרה אדומה שאמר שלמה המלך על

הרצון לקבל צריך לקבל כל השפע  -" אחכמה והיא רחוקה ממני
 –לנבראים "אמרתי אחכמה"  ת' להיטיבישל החכמה של רצונו 

שאזכה לרצון לקבל המתוקן לגמרי בכל בחינותיו עד חשבתי 
א א" –שיוכל להתמלא כולו באור החכמה, "והיא רחוקה ממני" 

 יג זאת.להש
 ג' מצבים

ישנם באופן כללי ג' מצבים מצד הנבראים עבר הווה ועתיד. מצב 
הא', מצב הב', מצב הג'. מצב הא' איך שיצאנו מלפני ה' בכל 
מילואינו ותפארתינו והכלים שלנו מתוקנים. מצב הב' זמן 
העבודה גילוי הרע של הרצון לקבל והפיכתו לרצל"ק עמ"נ 

ארתינו כמו שהיינו במצב הא', רק להשפיע. מצב הג' חזרה לתפ
ההבדל הוא שכעת יש לכלי השוואת הצורה עם השי"ת. 
והעבודה של מצב הג' הוא עבודה של תחית המתים שמעוררים 

מנת להשפיע והצורה בל לעצמו רק בעל שוב את כל הרצון לק
הראשונה שהיא הרצון לקבל על מנת לקבל נאבדת מן העולם 

 לגמרי.
 מוח ולב

עיקר העבודה של האדם היא במצב הב' שאז יש לאדם בחירה 
הרצון לקבל לעצמו או בדרך תורה או בדרך איך להפוך את 
מורכב משני חלקים: "חלק הלב" "חלק המוח". יסורים. הרצל"ק 

על סדר גבוהים האדם חושק לתאוות מהנמוכים עד ה - בלב
דומם צומח חי מדבר. שדומם הוא הרצל"ק הנמוך, עד המדבר 

או  ,חושק להבין כל הנהגותיו ית'דם א –שהוא הגבוה. במוח 
הרצון לקבל הוא  ין כל דבר.וגם בפשטות להב ,שכופר בו ית'

"רשעים בחייהם קרויים מתים", כיון נבחן למת, "טומאת מת", 
ששורה על הרצון לקבל חוק הצמצום לא לקבל לעצמו, מי 

ם הרצל"ק לעצמו הוא מתנתק מהחיים ומת. שמשתמש ע
יש מן הפוסקים  ת מת הוא טומאת הרצון לקבל. לדוגמאטומא

כי הוא תיקן את הרצון  קברו של רשב"יהמתירים לכהנים לבוא ל
 לקבל לגמרי, ועל כן רשב"י לא מטמא טומאת מת. 

 שריפת הפרה וחוסר השגת המצוה מטהרים ב' חלקי הרצון
 

מטומאת מת. אפשר לומר שחלק אפר פרה אדומה מטהר 
הלב" של " " מרמז על טהרת חלק"שריפת הפרה המעשה של

מיוחס יך לשרוף את הרצל"ק ה, שמשמעותו היא שצרהרצל"ק
ין לא מטמא" להנאות הגוף. במסכת אהלות כתוב "אפר שרופ

מטמא טומאת מת, לא  –עשה ממנו אפר היינו, שאדם שנשרף ונ
ומדוע? כי שריפה הוא הביטול הגמור. וא"כ זה מבטל את 

א. מצד מטמלא  –טומאת מת על כן אפר שריפה  הרצל"ק שזה
מכוון כנגד חלק "המוח"  במצווה שני, החלק של "חוסר ההבנה"

של הרצל"ק שרוצה להבין כל דבר, וע"י שמזים על הטמא מאפר 
הפרה בצירוף חוסר ההבנה בטעם המצווה, שהוא העניין של 

לגמרי מן הרצון לקבל. ועל מצוה זו  ביטול הרצון, נטהר האדם
מביא רש"י את המדרש שהגויים, 

שואלים "מה הפירוש שמרמזים על הגוף, 
למצווה זו" שלא כבמצוות אחרות כגון 
מצוות כבוד אב ואם שמובנת ג"כ לשכל, 

השכל. א"כ חלק "חוסר היפך  –מצווה זו 
ההבנה" שבמצוה מטהר את המוח של 

 הרצל"ק.
 עהרהכרת  – תמימה באדמומיות

היא לקחת פרה שלא  מצוות פרה אדומה
עלה עליה עול ושתהיה תמימה 
באדמומיות. הרמז בזה הוא עפ"י מה 
שהסביר רבינו בעל הסולם זי"ע את ענין הכרת הרע, שכמה 

לתקנו, וכל עוד שאדם  שאדם מכיר את הרע ביותר כך יבוא
, לא יבוא לתקנו. הפרה א מכיר בולם מהרע שלו ולכביכול מתע

צריכה להיות שלימה באדמומיות. אדום זהו רמז למידת הדין, 
 שליטת מו אתצהרצל"ק הוא מידת הדין, אדם צריך להכיר בע

הרצל"ק עליו, עם כל המרירות שכרוכה בזה, כי רק באופן הזה 
לתקנו. יבוא  ל"ק כדבר רעיבוא לתקנו. רק אדם שמכיר את הרצ

וכן הענין "אשר לא עלה עליה עול" מרמז שכל זמן שאדם מרגיש 
, ולא מכיר בגודל מלכות שמים שהוא יכול לקבל על עצמו "עול"

הוא מקבל עול מלכות האינטרסים שלו בכל דבר, שרק מחמתם 
א יכול לבוא לקבל טהרה מהרצל"ק שלו, שהוא שמים, עד אז ל
בחינת הלב של  -ע"י "תמימות באדמומיות"   טומאת מת. רק

הגילוי של הרע מצד בחינת  –הרצל"ק, "ולא עלה עליה עול" 
ות שמים, שבזה מכיר המוח של האדם שלא יכול לקבל עול מלכ

 , כך יכול לזכות לטהרה טומאת הרצל"ק.גודל הרע שלו
 הר הזיתים

 - יש לרמז בזה מה שעסק שריפת הפרה נעשה על הר המשחה
יש סוד גדול בחכמת הקבלה על הפסוק: "ועמדו  ר הזיתים. כיה

הר הזיתים" שרגלי הפרצופים העליונים  ההוא עלרגליו ביום 
יאירו עד עולם העשיה, שזה השלימות של תיקון הרצל"ק 

אפר הפרה היה על הר הזיתים. שנמצא בעולם העשיה. לכן הכנת 
גזירה על המת שישתכח "אמרו חז"ל:  טומאת מת היא השכחה,

לגזור צריך  –של האדם ו"גזירה"  הוא הרצל"ק במן הלב", הל
בכלי הקבלה, "שישתכח מן ולהפריד את המת, את עצם השימוש 

שלם, כמו  ון של האדם. לעתיד לבוא יהיה הלבהרצשזהו  –הלב" 
שיתוקן "לב האבן" ואז תאבד השכחה מן העולם. מוהר"ן  שכתוב

 ה שה' ברא את השכחה היא כי אם אדםמברסלב כותב שהסיב
היה יכול לתקן את עצמו. יוצא לא  –היה זוכר מעוונותיו תמיד 

יאות השכחה כדי ל מחייב את מצאיפוא, שהרצל"ק המקולק
, שיתוקן הרצל"קכבוא יוכל לתקן את עצמו, אבל לעתיד ל שאדם

בנביא שהשי"ת אומר: "ואנכי  תתבטל גם השכחה כמו שכתוב
היה על  ,שהוא הטהרה מטומאת מת ,הפרהעסק  –לא אשכחך" 
שמן גורם זכרון, כי אפר הפרה  זית גורם שכחה, הר הזיתים.

ם זכרון כי מטהר את טומאת המת שגורם לשכחה, ואז נוכל גור
התיקון בב"א. שבת שלום לזכות לסוד של פרה אדומה בגמר
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  האבות הקדושים – יש לי מושג
האבות הקדושים הם הכולל של כלל ישראל כי הם ג' השורשים 

של כל שישים ריבוא משמות ישראל, מכל דור ודור עד לגמר 

התיקון. וכל ההמשכות וההשפעות שכלל ישראל ממשיכים 

ל האבות הקדושים בלים בכל הדורות מקובלים תחילה אומק

ישראל שבאותו הדור שהמשיכו  ומהם מגיע השפע אל כלל

ו יכול לקבל כלום רק השפע, כי כן הסדר הרוחני ששום ענף אינ

ק חלק ממנו נמשך רש ורארה נשאר בשודרך שורשו ועיקר הה

 )סולם הקדמה לספר הזוהר(         לענף.

 


