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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

עפי"מ שמבואר בס' קדושת לוי דלכן אנו קורין היו"ט של

והנה הנגע לא הפך את עינו .ביארו המפרשים ,כי הנה

פסח חג הפסח אף שבכל התורה נקרא חג המצות עפ"י

ההבדל בין נגע לענג הוא במקומה של העי"ן ,דבנגע העי"ן

הפסוק אנדי לדודי ודודי לי אנו משבחים שמו ית' והוא ית'

בסוף התיבה ,ובענג בתחלתה ,וז"ש והנה הנגע לא הפך את

משבח אותנו ,וכמו שבתפילין דמרי עלמא נכתב שבח שלנו,

"עינו" ,שעדיין לא חזר בתשובה עד שיתהפך העי"ן מסוף

ובתפילין שלנו נכתב שבחו ית' כן ג"כ חג המצות הוא שבח

התיבה לתחלתה ,ויעשה מנגע ענג ,ולפיכך טמא הוא עוד

שלנו כמאה"כ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם

טומאתו בו .וזה אפשר לרמוז במאמר ישועת ה' כהרף עין,

צידה לא עשו להם ואנו מודים ומשבחים שמו ית' על אשר

כלומר בהשתנות העין מסוף התיבה לתחלתה .ובדרך זה י"ל

פסח עלינו ,והנה עולה הוא דורן להשי"ת וחטאת היא

מאה"כ )ישעיה נ"ב( כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון וגו' ,כי

מכפרת עלינו ,לכן אנו צריכים לקרות את העולה קודם מפני

בעת הגאולה העתידה יתהפכו כל הצרות והרעות שסובלים

שאנו מכוונין העיקר לשמו ית' והשי"ת העושה למענינו צוה

ישראל לענג ,ורמז כאן בכפל הלשון עין בעין ,על ב' ענינים

להקריב החטאת בראשונה שהיא לטובותינו לכפר עלינו,

שיתהפכו לטוב ,האחד הם הנגעים בחיצוניות שישראל

לוקים בהם בעוה"ז בסבת עוונותיהם ,ועתידים להתהפך

וא"ש.

הרה"ק מליסקא זצ"ל הובא במגד ירחים

להם לענג ,ולא עוד אלא שאף פנימיות הנגעים ,שרומז על

האומות ,שהם מסטרא דצרעת ,ישתנו ויתהפכו לעת"ל ,כי
רוח הטומאה יעבור מן הארץ ,ויתבטל הרע מן העולם.

דברי יואל

זאת תורת היולדת .מתאמרא משמיה דהגה"ק השר

שלום מבעלזא זי"ע לפרש מקראי קודש בפרשתן ,ובמלאת
ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה וגו' ,זאת

תורת היולדת לזכר או לנקבה ,ואם לא תמצא ידה די שה

ולקחה שתי תורים או שני בני יונה וגו' .וקשה מדוע הפסיק

באמצע הענין בפסוק זאת תורת היולדת ,ולכאורה היה ראוי

לאומרו לבסוף לאחר שסיים כל תורת היולדת ,וביאר על פי

מה שכתב הטור )או"ח סימן רמ"ב( כמה פעמים נשאתי ונתתי

בדבר לפני אדוני אבי ז"ל ,כמוני היום שיש לי מעט משלי ואינו
מספיק לי וצריך אני לאחרים ,אם אני בכלל עשה שבתך חול

אם לאו ,ולא השיבני דבר ברור ,עיי"ש .וי"ל הטעם שלא השיב

לו הרא"ש פסק הלכה בזה כמו שהשיב לו בכל הלכות התורה,

כי לא רצה הרא"ש שתהא הלכה קבועה בענין כזה שאין לו
לבר ישראל צרכי שבת ,כי מן הראוי שיהא לכל אחד מישראל

די סיפוקו בהרחבה .וכן הדבר בפרשת יולדת שרצון השי"ת
הוא שכל יולדת תוכל להביא די שה ,ועל זה אמר זאת תהיה

תורת היולדת ,אך אם יתרחש לפעמים שלא תמצא ידה די

סמיכת הפרשה בזה הדרך ,דלעיל קאמר כי אני ה'

המעלה אתכם מארץ מצרים וגו' ,וסמך ליה אשה כי תזריע

וילדה זכר וגו' וביום השמיני ימול ,ודרשו רבותינו ז"ל )שבת

קלב (.ביום אפילו בשבת .ונראה לי דכבר נודע שהקדוש
ברוך הוא בעצמו ירד להוציאם ממצרים ,וכבר נתקשו

המפרשים איך הוציאם בעצמו והלא אין בית אשר אין שם

מת ,כביכול האיך רשאי לטמא ,והרבה תירוצים נאמרו,

ואמינא אנא משום פקוד נפש שרי ,ופקוח נפש דדחי לא

תעשה יליף )יומא פה (:בקל וחומר ממילה שהיא אחד

מאברו של אדם ,קל וחומר פיקוח נפש ,וידוע דאין לך פיקוח
נפש גדול מזה שהוציאם ממ"ט שערי טומאה.

והשתא ניחא סמיכות הפרשיות ,כי אני ה' המעלה

אתכם מארץ מצרים ,קשה קושית המפרשים האיך רשאי

כביכול בעצמו להוציאם ממקום טומאה ,כי אין בית אשר

אין שם מת ,לזה סמיך אשה כי תזריע וילדה זכר וגומר ,ביום
השמיני אפילו בשבת ,ואם מילה שהוא אחד מאבריו של

אדם דוחה שבת ,קל וחומר פקוח נפש דדוחה שבת ,ומכל
שכן דרשאי כהן לטמא את עצמו בשביל פיקוח נפש ,כמו

שעשה אליהו ,לכך הקדוש ברוך הוא הוציאם אף שהוא

מקום טומאה ,דאין לך פיקוח נפש גדול מזה.

כסף נבחר

שה אז תביא שתי תורים.

ברך משה

כולו הפך לבן טהור הוא .י"ל הטעם בזה ע"ד שאמרו

)סנהדרין יז (.וקיי"ל בדיני נפשות כולו חייב זכאי ,והטעם בזה

זאת תורת נגע צרעת .לומר שיתעסקו הטמאים

י"ל ע"ד שפי' מהרש"א בח"א על הא דקיי"ל במכות בעדים

והמצורעים והממזרים בתורה ,שהתורה מטהרת הכל שהוא

זוממין הרגו אין נהרגין ופי' הטעם לפי שגדול עונו מנשוא

אש וכל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ,אותו אש מעביר

ע"כ לא יתכפר במיתה ה"נ מאחר שלא נמצא לו שום זכות

ממנו כל הטומאה שבו ,וכן אמרו חז"ל )הוריות י"ג (.ממזר

אינו מתכפר במיתה וכ"כ בענין הנגע כי באותו אבר שתצמח

תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ ,שנאמר )משלי ג,

בו הנגע מסתמא פגם באיזה מצוה התלוי באותו אבר )כמו

טו( יקרה היא מפנינים ,מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים.

שחשב בס' חרדים שכל המצות תלוים באברים( ע"כ תקנתו

שפתי כהן

להיות סגור מחוץ למחנה בדד ויפשפש במעשיו ויתרפא אבל

מי שכיסתה הצרעת כל בשרו מסתמא פגם בכל אבריו לא

אחד לעולה וא' לחטאת .פרש"י ז"ל לא הקדימה הכתוב

אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולה וצ"ב .ויל"פ

מהני לי' הסגירה כי גדול עונו מנשוא.
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והספרים הקדושים שלמד בהם וניגש גם הוא
קדשו ,ובאכסניא סמוך לאפטא ראו יהודי אחד
 Iרחמים עליה ובירכה ברפואה שלימה ,אך לאחר שיושב בעצבות ומרה שחורה ,וניסו לנחמו ונפרד מספריו ,וכן על המזוזה וניגש ונפרד I
 Iכמה ימים נפטרה הבת ,ובאה האשה בבכיה
הימנה.
I
ולעודד את רוחו ,ונענה הלה ואמר בצרתו ,ראו
ויללה לפני הרה"ק ,ואמר לה שתעשה כדמות
וחזר ושכב על מיטתו והתחיל לאמר
נא שקים אלו שעמדי מלאים הם בכסף וזהב,
לחי I
I
"האדרת והאמונה" עד "הדעה והדבור
אשה משעווה ותכרוך בתכריכים ותמסור לחברא
ואני רוצה ליתן את כל זה למי שיצילני מעלילה
 Iקדישא לקוברה ,וכן עשתה והבת קמה לתחיה קשה שהעלילו עלי ..ודברו על לבו שיבא איתם עולמים" ובמילים אלו על שפתיו אתקטר בהאי I
קטירא לחי עלמא ועלתה נשמתו
וחזרה לאיתנה והאריכה ימים.
אל רבם ונענה להם ,ובדרך נכנס למקומות
ישראל .בסערה I
I
בן כפרי אחד חשוך בנים נתברך מהרה"ק
השמימה ,זכותו יגן עלינו ועל כל
שאינם נקיים ולמבואות האפילות רח"ל וכבר
הרה"ק מאפטא אמר לפני פטירתו שלא ינוח I
 Iמאפטא ונולד לו בן לעת זקנותו ,ולאחר כמה
התחרטו על שלקחו אותו עמהם .אך כשבאו אל
 Iשנים מת הנער ,ונסע אביו להביא את אנשי הרה"ק קיבלו בסבר פנים יפות וקירבו מאוד בעולם העליון ולא יכנס על מקומו בגן עדן עד I
החברא קדישא מהעיר ,כשחזר נשתומם לראות
שניוושע ויחיש את הגאולה.
לתמיהתם הרבה.
פטירתו היו זמנים קשים I
I
כעבור זמן מעת
את בנו מתהלך בחוץ ,וספרה לו אשתו שמרוב
בליל שבת קודש נענה הרה"ק בשולחנו
 Iעגמת נפש נטלה את גופת הילד וזרקה אל מקום הטהור ואמר :הבה נחשב חשבונו של עולם ,האם לישראל ונכנסו אל בנו הרה"ק רבי יצחק מאיר I
 Iהזבל ואמרה :רבונו של עולם אם דברי הרבי אדם שחטא בכך וכך – וחישב את כל פרטי ושאלו אותו הרי אביכם הק' הבטיח שלא יכנס I
אינם חשובים ,הרי שיאכלוהו הכלבים ...ואז
לגן עדן כל זמן שלא ניוושע? ,נתדבק הרה"
מעשיו של האיש הלזה מיום היוולדו ועד עתה –
למשךק I
 Iשבה אליו רוחו וחי.
במחשבתו והרכין את ראשו על שני ידיו
האם תקנה יש לו ,היתכן שיועיל לו עוד תשובה?
הגאון רבי ראוב'לי אדעסער ,התנצל לפני
זמן ,ואח"כ אמר :אבי הק' נתגלה אלי ואמר לי I
I
ונזדעזע הלה ונפל מתעלף.
בהאי לישנא" :דמינו אלקים" אלעס וואס מיר
והוא
טובים
בכשרונות
שנתברך
מאפטא
ק
"
הרה
בצאת השבת נכנס אל הרה"ק וביקש תיקון האבן געקלערט זייענדיג דא אז ס'איז אלקים – I
I
חפץ ללמוד ,רק שאין לו פרנסה וחושב לקחת
ודרך תשובה למעשיו המקולקלים ,ואמר לו
 Iעצמו למסחר ,ואמר לו הרה"ק – אם תשב הרה"ק – הנה הכתוב אומר "השיבנו הוי' אליך מידת הדין" ,חסדך בקרב היכלך" – דארט ביים I
 Iותלמד אזי תגיע פרנסתך דרך החלון.
ונשובה ,חדש ימינו כקדם" ,שאנו מבקשים היכל המלך האבן מיר געזען אז דאס אלעס איז I
כל
מכר
ואכן כן היה ,שפריץ אחד
חסדים] .כל מה שדימינו בהיותנו כאן שהיא
רכושו
שיחדש ימינו כמו קד"ם ,שהוא ר"ת
לרבים,קין,ועלדודידי ,ממדת הדין ,למעלה בהיכל המלך רואים שהכל I
I
,
בכובעו
ותפרה
וקנה בדמיהם מרגלית יקרה
מנשה ,שהם הראו דרך תשובה
 Iופעם בעת הלכו בשוק נשבה רוח סערה ופרח תשובה שלימה יכולים אנו לשוב ולהתקרב חסדים[ ולכן אינו יכול לבקש שיוסרו הצרות I
והדחק.
הכובע מעל ראשו וישאהו הרוח דרך החלון אל
לפניו ...והורה לו הרה"ק שיחלק את כל ממונו
הרה"ק מאפטא אמר לפני פטירתו שלא ינוח I
I
בית רבי ראובן ונתעשר עושר רב.
לעניים וישב אצלו בביתו ושב ורפא לו ,והיה
אחד מהמסתופפים בצל הרה"ק מאפטא יושב בבית הרה"ק ומשמש בעבודות הבית .ולא ישקוט ולא יכנס לגן עדן עד שיבא משיח I
I
צדקנו.
 Iכשנכנס להיפרד ממנו שמע שאשה אחת מתלוננת
I
אמרו :לא עבר זמן רב עד שנתעלה והיתה כסתו
ופעם ביום השבת לפני "כתר" נפל הרה"ק
לפני הרה"ק על מר גורלה שהיא גלמודה בעולם
מוטלת בין גדולי החסידים.
רבי יצחק מראדוויל אל הארון קודש ,וצעק – I
I
א
ואין מי שיעזור לה .וגער בה הרה"ק בזה"ל – "
הרה"ק מאפטא אמר" :זיי – די אלע אומות
 Iאיד איז ניט א עלנד ,וואו ער איז ,איז גאט ב"ה וועלן זיך וועלן שלאגן ,וועלן זיי זיך בארעכענען הנה הרב מאפטא הבטיח שלא יכנס לגן עדן עד I
שיבא המשיח ,ועכשיו נכנס.
 Iמיט איהם" ]יהודי אינו לבד ,בכל מקום שהוא
אז ס'וועט ארויס קומען פון דעם א טובה פאר
I
הרה"ק מרוזין אמר שאמנם הרה"ק מאפטא
נמצא הקב"ה אתו[ .ועשו הדברים האלו רושם
אידן ,וועלן זיי זיך צונויפקומען אויף א
פאר עמד על פתח גן עדן ולא רצה ליכנס עד שהתחכמו I
 Iגדול בנפשו.
גלייך כדי מען זאל זיך נישט שלאגן ,נאר ס'וועט
לאחר זה אירע לו פעם כשנסע לדרכו על זיי ניט העלפן זיי וועלין זיך רייסען ביי די עליו והראו לו כמו שספר תורה נופל בגן עדן I
I
עגלה ובהיותו בודד לבדו ביער באו לקראתו
ונכנס לתפסו ,וסיים "אונז וועט מען שוין נישט
:
וסיים
"...
עק
א
וועט
נעמען
'
ס
ביז
טשאפכעניס
אפנארן"] .אבל אותנו לא יוכלו לרמות[ )סיפורים I
I
חבורת של גזלנים ולסטים מזויינים ,ונבהל
"מען מעג דאס דער ציילען פון מיינעט וועגין
במדור זה נעתק מספר הנפלא מאמר מרדכי(I .
 Iמאוד ,ולא ידע לשית עצות בנפשו להמלט ,ונזכר
כשומע מפי נביא"!..
 Iבדברי הרה"ק והתחזק ולקח את השוט בידו
I
בשבת האחרונה לימי חייו בעלמא הדין בעת
 Iוהתחיל לנפנף על ימין ועל שמאל וצעק בכל כוחו רעוא דרעוין אמר :הנה פטירת הצדיק מן העולם זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן I
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 ,øîàì 'ä äåö øùà äøåúä ú÷åç úàæדקדק
אדומה ,וי"ל בטעם שצוה אותם שנית ביום ההוא על I
I
באור החיים הקדוש ,צריך לדעת למה כינה למצוה זו שם
פרשת פרה אדומה ,כי ביום הקמת המשכן הקריבו אז
קרבנות ,וכמ"ש להם משה רבינו זה הדבר אשר צוה ה' I
 Iכללות התורה ,והיה לו לומר זאת חוקת הפרה.
את
מונין
העולם
 (áרש"י פי' לפי שהשטן ואומות
הוא
הקרבן
עיקר
והנה
',
ה
כבוד
אליכם
וירא
תעשו
תשובה ,כי בלי תשובה אין הקרבן מכפר ,וכבר נתבאר I
I
ישראל ,לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה ,לפיכך
 Iכתב בה חוקה ,גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דתשובה מועלת רק מכח שמקיימים החוקים ,ולזה נאמר I
להם פרשת פרה ביום הקמת המשכן ,ללמד את בני
אחריה .והקשו המפרשים הלא רבי משה הדרשן כתב
התשובה I
ישראל לקיים חוקי הבורא ,ועל ידי זה יועיל
 Iמפורש הטעם של פרה אדומה שבאה לכפר על חטא
העגל ,ואם כן נמצא דאין זה חק ,ויכולין לומר תירוץ זה ÷"ôì ç"ñùú úðù (éðéîù) äøô úùøô â"ñ
ויועילו
הקרבנות.יש לפרש החרוז שיסד האבן עזרא I
I
א
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"
 ìòåפי זה
לאומות העולם .גם יש להבין מפני מה מונין את ישראל
הבדיל ניני תם חוקים להורותם אשר יעשה אותם I
 Iדוקא במצות פרה אדומה ,והלא הרבה חוקים יש בתורה
האדם וחי ,והכוונה הבדיל ניני תם ,היינו בני יעקב אבינו
התורה ,ועל ידי שמקיימים ישראל החוקים בלי להבין
שאין להם טעם
במדרש ,כגון שעטנז וכלאים.זאת חקת הפסח ,זש"ה מצות הבורא ,בזכות זה מדה כנגד מדה הקב"ה מתנהג כן הנקרא איש תם ,דדוקא להם מועיל התשובה ולא לאומות I
I
(â
יהי לבי תמים בחקיך ,זה חקת הפסח וחקת
עם בני ישראל לקבל מהם התשובה חק בלי טעם.
העולם ,והטעם כי חוקים להורותם ,שבני ישראל מקיימים I
I
פרה אדומה ,למה ששניהן דומין זה לזה ,בזה נאמר זאת
לפרש הפייט
 êøãáåזה אמרתי
חוקים ,ומדה כנגד מדה גם הקב"ה מקבל תשובתם כחק
באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב בלי טעם ,אשר יעשה אותם האדם וח"י ,דמצד הדין נפש I
 Iחקת הפסח ובזה נאמר זאת חקת התורה ,ומי גדולה הפרה
כי
,
בהם
וחי
חוקים
שמקיימים
מכיון
אך
,
תמות
החוטאת
מגיד
מול
יושר
מליץ
אין
דבאמת
הכוונה
,
ומשפט
חק
דבר
מעפר
שאוכלי פסח צריכין לה שנאמר ולקחו לטמא
I
I
יתקבל התשובה לפני הקב"ה.
פשע על מה שהרהיב אדם עוז בנפשו להמרות פי ה'
שריפת החטאת.
שם
ולעבור רצונו ,וממילא איך יהיה לו תרופה על זה ,אך בזה
 äàøðåבהקדם מה דמצינו בכתובים
 åðéúëìáåבדרך זה יש לפרש מה שכתב במגן I
I
בשם מהרי"ל שבערב יום
שם לו חק ומשפט ,ופירש"י במרה נתן להם מקצת
אברהם
יתנחם להמליץ טוב בעדו ,תגיד ליעקב דבר ח"ק ומשפט,
 Iפרשיות של תורה שיתעסקו בהם ,שבת ופרה אדומה שבזכות שמקיימים ישראל חוקים בלי טעם ,מדה כנגד הכיפורים צריך לטבול במקוה ,כיון דתשובה היא מצות I
 .וראוי להתבונן מה
עשה ותשובה צריכה טבילה] .ובזה אמר הרה"ק מהרי"
מדה יועיל להם התשובה חק בלי טעם.
 Iודינין ,ומקורו במס' סנהדרין
לטבולד I
היתה התועלת לצוותם על פרשת פרה אדומה עד שלא
מבעלזא זללה"ה בטעם הדבר שנהגו חסידים
 äæáåיתבאר הטעם שפתח הכתוב בפרשה זו זאת
ושוב יום אחד I
 Iנתנה תורה.
במקוה בכל יום ,דאמרו חז"ל
חקת התור"ה ,ולא נאמר זאת חקת הפרה ,להורות כי קיום
לפני מיתתך ,ועל כן טובלים בכל יום טרם שמקיימים
 ì"éåעל פי מה דאיתא במדרש
מצות פרה אדומה הוא יסוד גדול לכל התורה כולה ,ורק
על ידי שקבלו ישראל עליהם במרה לקיים מצות פרה הענין של ושוב יום אחד לפני מיתתך[ .ויש להבין למה I
 Iשאלו לחכמה חוטא מה ענשו אמרה להם
אדומה ,זכו לקבל התורה מסיני ,דנסתרה טענת המלאכים
 Iחטאים תרדוף רעה ,שאלו לנבואה חוטא מה ענשו אמרה
צריך טבילה למצות תשובה .ולפי האמור יש לומר,
הרמב"כים I
הנפש החוטאת היא תמות ,שאלו לתורה
עתיד למחטי קמי הקב"ה מכח דמהני תשובה ולזה נאמר
להם
ענין המקוה הוא חוק בלי טעם ,וכמו שכתב
הטבילה מן הטומאות מכלל I
 Iחוטא מה עונשו ,אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו ,שאלו
זאת חקת התור"ה ,דעל ידי החק של מצות פרה אדומה
החוקים הוא ,שאין הטומאה טיט או
להקב"ה חוטא מה עונשו ,אמר להם יעשה תשובה
זכו בני ישראל לכל התורה כולה.
צואה שתעבור I
I
טוב וישר ה' על כן יורה
במים ,אלא גזירת הכתוב הוא .ובנועם מגדים
ויתכפר לו ,הה"ד
 åäæåביאור דברי רשיז"ל לפי שהשטן ואומות
 Iחטאים בדרך ,שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה .העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם פי' הכתוב אם בחקותי תלכו ,שהוא רמז על חק הטבילהI ,
עי"ש .ומעתה הרי באמת הסברא נותנת שלא
יש בה ,דדוקא במצות פרה אדומה האוה"ע שואלים
ומבואר מזה כי הסברא נותנת שלא תועיל תשובה לנפש
יועיל I
התשובה ,ומה שמועיל התשובה אינו אלא כחק בלי טעם,
לדעת מה טעם יש בה ,כי הם רוצים שיאמרו להם טעם
 Iהחוטאת ,ורק ממדת טובו וחסדו של הקב"ה ידו פתוחה
ולכן התשובה צריכה טבילה שגם הוא חק בלי טעם ,ובזה
המצוה בכדי שלא יהיה חק בלי טעם ,וממילא לא יהיה
לקבל שבים ,אבל אף אחד לא יוכל להשיג בשכלו שום
כנגד I
I
טעם וסבה שעל ידי התשובה ימחול הקב"ה את החטאים.
שמקיימים טבילה במקוה שהוא חק בלי טעם ,מדה
להם שום זכות שיקבל השי"ת תשובתם מכח חק בלי
מדה גם הקב"ה מקבל התשובה חק בלי טעם.
טעם ,שהרי מצד הדין נפש החוטאת תמות ,לפיכך כתב
שקבלת
 Iולזה כתב בבינה לעתים
I
 äðäåקרינו היום פרשת פרה אדומה ,ובעוה"ר
בה חוקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה,
התשובה הוא מכלל החוקים שאין להם טעם ,עי"ש.
רמז על דבריו ,והעלה ומעתה על ידי שמקיימים בני ישראל חק של פרה אדומה בימינו אלה אין לנו אפר פרה לקיים חק של מצות פרה I
 Iוהחיד"א בדבש לפי
פרים
ונשלמה
דיומא
בקריאה
לבינו
סמך
זה
ועל
,
אדומה
ה
"
הקב
זה
בזכות
,
המצוה
טעם
לידע
מבקשים
ואינם
מקיימים
שהם
לישראל
דוקא
התשובה
 Iשמטעם זה מועיל
זאת I
שפתינו ,וכמו שכתב בעבודת ישראל
מקבל תשובת בני ישראל חק בלי טעם.
החוקים ולא לאוה"ע ,עי"ש .וכן הביא הרה"ק מהר"י
בשם המדרש שהתשובה נקראת חק כי
 Iמבעלזא
 äæáåיתבאר המדרש יהי לבי תמים בחקיך ,זה חקת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר ,נראה לפרש מלת לאמרI ,
שפרשת
מורה כדעת האומרים
הפסח וחקת פרה אדומה ,דהנה בקרבן פסח כתיב
חק הוא מה שהקב"ה מקבל שבים.
 íìåàבדבר זה הקב"ה מתנהג מדה כנגד מדה עם כל בן נכר לא יאכל בו ,ופירש"י שנתנכרו מעשיו פרה מדאורייתא ,ולזה בא הרמז אשר צוה ה' לאמ"רI ,
I
צריך
,
כתיקונה
לעשות
בית
לנו
שאין
הזה
בזמן
שאפילו
יכול
היה
לא
חוטא
בעל
שהוא
מי
כי
,
שבשמים
לאביו
ישראל
את
להושיע
רוצה
ת
"
השי
וכאשר
,
ישראל
בני
 ,ותהא I
I
לקרות הפרשה ונשלמה פרים שפתינו
להקריב ולאכול הקרבן פסח ,ועל כן כאשר פתח משה
שואלים המקטריגים מה טעם יש בדבר כיון שאין להם
 Iזכות חס ושלום ,אזי אומר השי"ת כיון שישראל מקיימים רבינו לצוות על קרבן פסח אמר משכו ידיכם מעבודה זרה אמירת הפרשיות במקום עשיית הפרה ,עכ"ד .אך עם כל I
מצוות שהם חוקים בלא טעם ואינם שואלים קושיות אלא
זה בידינו לקיים חק הטהרה של טבילה במקוה ,ועל ידי
וקחו לכם צאן למצות ,דבכדי שיוכלו להקריב קרבן פסח
הקריאה I
 Iעושים כמצווה עלינו ,מדה כנגד מדה יאתה להם לזכותם
שאנו מקיימים חוקי ה' בלב שלם ,יחשב לנו
היה צורך שהאדם ישוב מקודם על עבירות שבידו ואז
יקרב לעשותו ,אבל אם לא עשו תשובה לא היו ראויין
 Iולהושיעם מבלי טעם ,והקב"ה מוחל עוונותיהם של
דיומא של פרשת פרה כאילו קיימנו גם פרשה זו ,והקב"ה
ברחמים I
להקריב קרבן פסח ,ולפי זה נפש החוטאת במה תתכפר
.
ישראל.
יתנהג עמנו מדה כנגד מדה ויקבל תשובתינו
I
I
וברצון.
ואיך היה יכול להקריב קרבן פסח אחר שנתנכרו מעשיו
 äðäåכתב השל"ה הקדוש
שמלאכי השרת קטרגו בשעת
 ú"éùäåיעזור שנזכה לטהר עצמינו לפניו יתברך,
בביאור הגמרא
לאביו שבשמים ואיך יועיל התשובה ,ולזה הקדימו
 Iמתן תורה מה אנוש כי תזכרנו ,דטענתם היה שהוא להקריב פרה אדומה שהוא חק בלי טעם ,ובזכות שקיימו לעסוק בפרשת פרה אדומה שיכניס קדושה וטהרה בלבות I
 Iמוכשר לקבל טומאה ולחטוא ואיך תנתן לו התורה ,ועל חוקים בלי טעם גם הקב"ה מקבל תשובת בני ישראל חק בני ישראל ,והשי"ת ירחם עלינו ויקיים וטהר לבנו לעבדך I
זה באתה התשובה ,אחוז בכס"א כבוד"י והחזר להם
באמת ,השי"ת יטהר לבות בני ישראל שנזכה
בלי טעם .וזה ביאור המדרש ומי גדולה הפרה שאוכלי
לעבדו I
 Iתשוב"ה ,כלומר תחזור ותאמר להמלאכים שאף אם
יתברך באמת ובלב שלם ,ונזכה לקדושה וטהרת הלב
פסח צריכין לה ,כי טרם הקרבת קרבן פסח היו צריכים
טרם
יחטא האדם יש לו תקנה בתשובה ,וגדולה
חג
שבא
נשמותינו
ויטהר
ויכבס
הנשמה
טהרת
של
חק
ולכן
,
ופשעים
עוונות
מחטאים
עצמו
ולטהר
לשוב
תשובה פרה אדומה גדולה מחק של קרבן פסח דקרבן פסח תלוי הפסח ,עומדים אנו בין גאולה לגאולה קרוב לחודש ניסן I
I
 ,עכדה"ק .אולם כבר
שמגעת עד כסא הכבוד
 Iנתבאר דמצד הדין אינו מועיל תשובה ,ואם כן במה
בפרשת פרה אדומה.
הזמן המסוגל לישועתן של בני ישראל ,יעזור השי"ת I
שמונה פרשיות
נסתרה טענת המלאכים מה אנוש כי תזכרנו ,ולזה הקדים
 äæáåיל"פ מה שאמרו חז"ל
שנזכה להתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד
I
נאמרו ביום שהוקם המשכן ואחד מהם פרשת פרה
 Iהקב"ה לצוות על פרה אדומה טרם שקבלו ישראל
שמים עלינו וגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.
I
I
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והתחזקות לקראת
I úò" , נשמע ונמצא מפי ספרים וסופרים גודל מעלת קדושת ימי חודש ניסןøáë àéöåäì ïéà ïðáøãî áééåçîù éîã åðéöîù é"ôòàã ÷ìçì ùéã ïâéåáðéìòðéöà÷ äùî ìäà 'éòå I
äòåùéä éðéòîì íéáø÷úîå åá íéùã÷úî ìàøùé éðá øùà ïñéð ç"ø íéãåã éðùì áùçðã íåùî åðééä ,úåøéçä ÷ìç àéöåî úåãáòä ÷ìç ïéà ïéøåç ïá éöçå ãáò éöçá ïëå ,ú"äî áééåçîä I
I בקול
 ודורשי ה' יחוגו בדיצה ושמירה ע"י המצוות וע"י הימים, רינה ותודה הולך וחוגגùéå ,ú"äî áééåçî åîöò óåâ åúåàù ïîæì ïðáøãî áééåçîù ïîæ àéöåäì ìëåéã ì"é øéôù 'à óåâá ìáà íéôåâ
I  כמו,וכל יום ויום בחודש זה מסוגל לגאולה
." הקדושים הבע"לåúåîãì ùé øúåé úîàáå ,ù"òé éîã à"éðá éðùë åà éîã 'à íãàë éà 'à óåâá úåçë éðù úáùã àäá úåìúì I
.ïéøéîîå ïéøæåç éà éàî 'à óåâå úåùåã÷ éúù äøåîú 'éòå , íéçáæá ãçà óåâå úåùåã÷ 'áì
éîé ìëו
. הנם ימים המבורכים,שיסד הפייטן במוסף לפ' החודש
I ראש
I
íåé÷ì ç"éãé àöé íà ïîæä íãå÷ øãðä íéé÷å íééåñî æ"çàì äåöî äùòéù øãðù éî ïéðòì äæá éåìú íâ
êøåáîä ìàäî äëøáì íéåàø äîä ùãåçä
ובפרט ביום
íéîëç úøèò 'ñ 'éò ,åøãð
ø"ãä åøôñáå
øòðáåä íéòåøä úåðëùî 'ñá 'éòå ,ì÷äì äèåðã
I  כידוע "דבתחלה עלהäùòîá íìåòä úàéøá íåé äðùä ùàø  החודש שהואøèééì ãåã úéá øèééì íåìù éëøã 'ú
I
íéìòô áø
ø"ãåú é"ä÷
åàøáå במחשבה לברוא את העולם במדת הדין וכו' וראה שאין העולם מתקיים
.äæá øéîçäì äèåðù
íåìù ãé 'úá 'éòé íìåà ,
æ"øà éôðò
I ìòåôá
I
íéîçø éîéá ïñéð éîåéá àì ïééãò àúùäã â"òà æ"çà åì 'éäéù äî ìò íéôñë øùòî úåòî ùéøôäì ïéìåëé éà ïéðòì íâ
÷ø äéä ובניסן היה המעשה ש.
ú"áåð 'éò ,äæá íéðåøçà ú÷éôñ òãåðë åììä úåòî úðéúðá áééçúð I
ú"ôá àáåä
I  ולכן ניסן י' פעמים, וכמ"ש המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית,ãáì áåèá äîøùòî úåòîî òøôéù
î"ò éðòì äåìîù äàåìä êøã àåäã åùøéôë àîúñ éåä ïë åâäðå ìéàåä úåëæì ããöù
.טוב
"  ובמשנה ר"ה ארבעה ראשי שנים הם ואחד מהן ניסן.
I ïîùàøø÷éòå
úåùãçä ïåéö ïéðá 'úáå ù"ò åìù I
.
àåä ïñéð ìàøùé éðáì"  ולנו.
ïñéð ç"ø àåä ,åìà íéðù éùàø òáøàä
íéùåãéçå íéùåøã õáå÷á ì"æ õìéôî ø"åîãà íçðî ñçðô 'ø ÷"äâäì éúéàøå
I  כמ"כ גדול בענינו,å÷ìç 'ä íòì úåéäì åðøçáðù äî åðìù úéùàøä ø÷éòù äðùä çñô äî íéøöî çñôî ïéìåçä ïî àìà äàá äáåçáù øáã ïéàã 'éôìéã úåçðîã àäî 'éàø àéáäù I
 יותר ממה שבראנו, מה שזוכינו הבוי"ת להיות מעבדיו ושומרי מצותיוåì 'éäéù î"ò ùéøôäì íéìåëéã àúéà íàå 'åëå ù"òî ãåò íäì 'éä àìù ïéìåçä ïî àìà äàá àì íéøöî
.
I
úåçãì ùéå ,ù"òé ë"çà åì 'éäéù î"ò ùéøôäì à"àã òîùî àìà ù"òî íäì úåéäì ìëåé íéøöîá íâ ë"çà I
ïñéð íéëøáî - ùãåçä úáù
åì
ìëåéã øùôà úâäåð äåöîäù ïîæá ìáà ù"òî áåéç ììë ä"ì ïééãò íéøöî çñôáã
I ø÷éòã ïåéëå"  וכבר נשנו בספרי הקודש שכל החודש תלוי בשבת מברכיםàåäå'éäéùúåòîäî"ò åìùéøôäì
I
òéâäù íãå÷ øáãá áééåçî øáë éø÷î ä÷ãöì ïéñðøôîå ïéååì éàã ì"é äæ ãáìîå ,ë"çà
éîìùåøéá àúâåìô I
.ä÷ãöî ïéñðøôîå ïéååì éà
I  ע"כ מברכין בו החדש ומבקשים שיחדשהוåéðôìù úáùá éåìú ùãçä úåùãçúä
"'ה' לטובה וכו
.
úëéøë ïéðòá
I  ובפרט בעת שמתחילין ליכנס בזה החודש ניסן ואנו קוראין בשבת שלפניו פרשתúåëéøë 'æ ïåùàø øéåàá êåøëì íéâäåð úéöéöä
I
,ã"é óéòñ
ò"åùá áúë úéöéöä úëéøë ïéðòá
íä íùä íòå è"ì íéìåòù ãçà 'ä ïéðîë íéòáøà íìåë íéìåòù ,â"é éòéáøáå ,à"é éùéìùáå ,'è éðùáå
I  "ועל ידי, וכל ברכאן של קדושת ימי חודש ניסן בשבת זו תליין, החודש הזה לכםùåáìá
I
ë"ëå ãçà 'ä ïéðîë ïååëî àåä æàå 'ç éðùá úåùòì ä"ìù íùá àáåä à"âîáå ,ë"ò íéòáøà
åðîöò ïéëäì éãë ,קריאת פרשת החודש בשבת הזה שהוא לעורר מרדם ישנים
àìä ,úåëéøëä ïéðîì ïéôøèöî íà ïôåñå äëéøëä úìéçú åðééä úåëéøëä éàöç 'á äðäå ,úåðååëáå I
I  נוכל לזכות להרגישâçä ùã÷úä ìéìì úåéàøä úåðååëä ìëá äøäèáå äùåã÷á 'éáâñá àéãäì
ë"ëå úéöéöá ä"ä äøåàëìå ïéôøèöî íà íéðåøçàä éâéìô ãé ìù ïéìéôúä ìù úåòåöøä úåëéøë
íãå÷ä úáùáå" ,
" האור הגדול מקדושת היו"ט הבעל"טéôøèöî àì ïéìéôúáã ÷ìçì áúë
íéëìî ïçìùá ìáà ,ã"ô 'åà ïðçúàå 'ô ú"äò áåè íù ìòá I
I בשבת
 כידוע מכל דבר שבקדושה שיש לו השראהäæä úåùãçúää õöåðúäì ìéçúî
.æ"ò íòè íåù áúë àì íìåà éôøèöî úéöéöáå
I  "וכשחל ר"ח בחול צריך לקרות בשבת שקודם ר"ח פרשת,
I
" הקודםõéøà÷î ñçðô ä"åî ÷"äøä ãéô÷î äéä úéöéöä úøéù÷ úééùò ïéðòá 'ë ñ"åñ ñçðô ùøãîá áúë
'
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"
éæ
éîéá 'éäéù ç"ø úùåã÷ ùéâøäì êéøö åéðôìù úáùáù החודש
I åéøçàù"äùòîä
I
 כמו שאמרנו כ"פ דשבת כולל כל קדושת הימים שיבואו בימי המעשה שאחריוë"çàå ,å"éå ãò 'àî òåðîì ìéçúä úéùéìùä àéìåçáå ,'ä ãò 'àî ë"çàå 'é 'è 'ç äðî äéðùä àéìåçáå ,'æ ãò
ù"à í"øäîä ÷"äâä âäð ïëå ,'ã ãò 'à ë"çàå ,'ç ãò 'à ë"çàå ,'à äðî úéòéáøä àéìåçáå ,'ä ãò 'àî
I
I
.
"ùãçä úùøô àéä çñô ìù äðëääå" ,
äãåäé ïåøëæ 'ñá áúëãë ì"÷åöæ
ïîéñ è"ç ÷çöé úçðî ú"åùá 'éò ,øåáéãá ÷éñôäì àìù ë"ùîå ùîî äùãç 'éøáë úåéäì ìëåéù ùãç øåà õåöéð àá ùãåçä úùøôáå"
úøúäá ùéù íéîëç äæéà åáùçù êë éãë ãò ,íùä úåãçàì íéæîåøù íåùî äæá ïéðòä 'å úåà 'ç I
I "äøåúä
é"òå"  ועיקר עבודה לשמים היא ע"י עסק התורה,
ïéðò ë"â äøéù÷á ùé íúèéùì ë"àå ,'è úåà äæ ïîéñ óñåé éëøáá àáåäë å"ç íùä ú÷éçî íåùî úåëéøëä
øàåáîå íùä úáéúë ìù I
I êéøö èøôáå .
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