
יסוד הטומאה מכח המזיקין והטהרה באה ע"י המשכת אור העליון
טומאת מת וטהרת הפרה - יסוד ענין הטומאה בעולם ענינה היא כך, שהמזיקין נכנסין באותה 
נבילה ובאותו השרץ וכו' ומחמת כן שורה הטומאה באותם המקומות. וראיה לדבר ממה שאמרו 
הישראל.  כמו  אוהל  בטומאת  מטמא  ואינו  ובמשא,  במגע  מטמא  סא.( שהנכרי  )יבמות  חז"ל 
והטעם מפני שגוף איש ישראל בחיותו הוא מושרש בקדושה והמזיקין בדלין ממנו, ותיכף שמת 
ופרחה נשמתו ממנו, אז מוצאים הקליפות מקום לחול, מה שאין כן הנכרי שאף בחיותו הוא 
מסור ביד הקליפות, ובמותו אינם תאבים ליכנס בגופו, ולכך אינו מטמא בטומאת אוהל כישראל. 

ומזה מוכח שעיקר טעם הטומאה שיש במת, הוא משום המזיקין השולטים באותו דבר ואזי הם 
מביאים את הטומאה, ולכך בעכו"ם שאין המזיקין שולטין בו כל כך, כי אינם תאבים אליו כל 

כך, אינו מטמא בטומאת אוהל.

והנה טומאה זו נגרמה בעולם על ידי עון העגל, שכידוע מתחילה היה רצונו יתברך שיהיה ע"י 
התורה חירות ממלאך המות וחירות ממלכיות, שלא יהיה שום שד ושום פגע רע, אולם מפני 
עון העגל נשברו הלוחות, וכשנשברו שלטה הקליפה בעולם. ובתלמידי חכמים יותר גדול כחם, 

ונפשם של המזיקין תאיבה להדבק בהם וכמו שמצינו בגמרא )ברכות ו.(.

ולפי שהפרה באה לכפר על עון העגל, והיינו לדחות את הקליפות והחיצונים כמו שאמרו ז"ל 
תבוא אמו ותקנח את הצואה. ולכן היתה הפרה אדומה נקבה, כי עיקר אחיזת החיצונים הם 
בנוקבא ]ענין המלכות שבעשרה ספירות, ובמעלות עליונות יותר אין שליטה ואחיזה לחיצונים 
ולמזיקין[  והפרה באה כדי לדחות אותם ממנה. ומשום כן היתה נשרפת מחוץ למחנה, להורות 
שהקליפות נתגרשו מיישוב בני אדם. ובהזאותיה היה מכוון ורואה פתחו של היכל )מדות פ"ב 
מ"ד(, שהיה מכוון להמשיך קדושה והארה מבית קדשי הקדשים, שיתגלה אור גדול ובכך נדחים 
המזיקין והטומאה. ]ועיין עוד בדברי רבנו בהרחבה שמבאר היטב, שעל אף שלפי הנ"ל מתבאר 
קצת טעם וסברה ביסוד הטומאה ויסוד טהרת הפרה, מכל מקום יש בזה כמה וכמה ענינים שאין 

לנו הבנה והשגה בהם, כי הם להיפך מן הסברה, ועל זה אמרו שמצות פרה הוא חוקה[

)'זרע שמשון' פרשתנו אות ב(

ביאור נפלא וגאוני מדוע הוצרך לצוות במרה על מצות פרה אדומה
ֲאֻדָּמה  ָפָרה  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאֹמר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  'ֹזאת 
ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל' )יט ב(: בירושלמי )מגילה כה:, וראה 
רש"י גיטין ס: ד"ה ופרשת( באחד בניסן הוקם המשכן ובשני לו נשרפה הפרה. והיינו שרק בשנה 

שניה לצאת בני ישראל ממצרים שאז הוקם המשכן, עשו פרה אדומה. 

ויש לדקדק לפי"ז מדוע נצטוו ישראל על מצות פרה כבר במרה )ראה רש"י שמות טו כה(, הלא 
לא קיימו אותה עד שהוקם המשכן, ומדוע הוצרך לצוות אותם על כך קודם מתן תורה. ועוד יש 
לדקדק איך הביאו בני ישראל פרה אדומה כבר בשנה שניה לצאתם מארץ מצרים, הלא אחד 
מדיני הפרה, שלא יעשו בה מלאכה וכדכתיב 'אשר לא עלה עליה עול', ולמדו בגמרא )סוטה 
ישראל שלא עשו  ידעו  כן האיך  ואם  ערופה שאסור שיעשו עמה שום מלאכה,  מו.( מעגלה 
ואין חוששים שמא  כג.( שלוקחין פרה מן העכו"ם  )ע"ז  ואף שאמרו בגמרא  בפרות מלאכה. 
עשה הגוי עמה מלאכה, היינו דוקא לאחר שניתנה מצות פרה אדומה, ויודע הגוי שאם יעשה 
מלאכה יפסיד אותה ולא יוכל למכרה לישראל בדמים מרובים, אולם קודם שנצטוו ישראל על 
כך, אין שום צד חזקה להתיר ליקח אותה מהעכו"ם, והאיך נאמין לו שלא עשה עמה מלאכה. 

ואף שבפרות של ישראל היה אפשר לומר שיכולים ליקח, כי אצלם המלאכה פוסלת רק באופן 
שנתכוון לעשות מלאכה, מכל מקום הלא המצריים בודאי שלטו גם בבהמותיהם )וכמ"ש שאמר 
להם פרעה רק צאנכם ובקרכם יוצג, וכן אמרו חז"ל בגופם שלטו כ"ש בנשותיהן, וממילא בודאי 

שגם בבהמותם( ובודאי עשו בהם מלאכה ופסלו אותם למצות פרה אדומה.

ויש לפרש לשיטת רבי אליעזר במשנה )פרה פ"א מ"א( שהפרה בת שתי שנים כשירה, ולפי"ז יש 
לומר עפ"י מה דאיתא במדרש )שמו"ר ט יב( שמשפט המצריים היה י"ב חודש, ומעת שהתחילו 
בהם המכות רפו מעט מעט, וכבר לא נשתעבדו כ"כ בישראל ולא שלטו בהם ובממונם, וכמו 
שאמרו בגמרא )ר"ה יא:( בר"ה בטלה לגמרי עבודה של ישראל במצרים. ולפי"ז י"ל שלקחו פרה 
אדומה שנולדה במצרים מיד שהתחיל המכות למצריים, ונמצא שבודאי לא עשו בה מלאכה, 
שהרי בחדשים הראשונים שעדיין שלטו המצריים בישראל, בודאי לא עשו מלאכה בפרה, שהרי 
להם  היה  ולא  היות  מלאכה,  בה  עשו  לא  עצמם  ישראל  ואף  מלאכה.  בת  ולאו  קטנה  היתה 
שדות וכרמים לעבוד בהם בפרות. אולם לאחר שיצאו ממצרים וכבר גדלה הפרה, היה אפשר 
שישתמשו בה ליתן עליה משאוי, ולכן ציווה עליהם במרה את מצות פרה כדי שיזהרו בה, ואז 
לשיטת  אולם  כמצוותה.  נשרפה  שנים,  ב'  כבר  זו  לפרה  והיה  המשכן,  השניה שהוקם  בשנה 
חכמים שצריכה הפרה להיות בת ג' שנים, נמצא פרה זו שעשו בשנה שניה במדבר בודאי נולדה 

בזמן שהיו ישראל עדיין תחת שיעבוד במצרים, ואם כן האיך נודע לנו שלא עשו בה מלאכה. 

וצ"ל שבפרה שהיתה במדבר עשו אותה כשיטת רבי אליעזר שפרה בת שתים כשירה. ]וראה 
בהרחבה בדברי רבנו ביאור נפלא מדוע פסקו בפרה זו כשיטת ר"א אף שחכמים חולקים[ 

ובדרך זה מתבאר היטב מפני מה ציוה על מצות הפרה במרה, הלא לא היו יכולים לעשותה עד 
לאחר זמן מרובה, והיינו אחר הקמת המשכן, שהרי צריך להזות מדמה אל נוכח פני אוהל מועד 
ומשום כן לא היה אפשר לעשות הפרה מקודם כמ"ש ברש"י גיטין )ס: ד"ה ופרשת(. אלא ודאי 
הטעם שציוה עליהם מצות הפרה כבר במרה, כדי שיהיו זהירים שלא לעשות בה מלאכה, וקודם 
לכן לא הוצרך להזהירם כי היתה קטנה, ואף בלא ציווי אין עושים בה מלאכה, אולם לא רצה 

להמתין עד העת שאפשר לעשות פרה, כי ידע שאז לא יהיה להם פרה ראויה.

)זרע שמשון' פרשתנו אות ג(

פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא 

הרב מוה”ר שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני נ”ע זי”ע 

מח”ס ‘זרע שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘ שחי לפני כ-300 שנה

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

גליון 174זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת חקת תשע"ז

אמרות שמשון

   
הוצאת הגליון והפצתו לזכות 

יוסף חיים בן אפרת מרים
זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו להתברך בכל מעשי ידיו

מתוך ברכה והצלחה גדולה

ולזכות 

מיכל בת מרים אפרת       משה חי בן מרים אפרת
שיזכו לזיווג הגון בקרוב ולבנות בית נאמן בישראל מתוך רוב ברכה ורוב שמחה

הוצאת הגליון והפצתו והלימוד בכולל 
לזכות

שלמה חיים בן שרה רבקה
וזוג' רחל אהובה בת רבקה
זכות רבינו והבטחותיו יעמוד להם

להיפקד בקרוב בזש"ק
ולראות תמיד רוב שמחה ונחת

הפצת הגליון לזכות 

מרדכי אליהו 
בן חיה לאה 

זכות רבנו והבטחותיו יעמוד לו 

שיזכה לזיווג הגון בקרוב 

ולהצלחה גדולה בכל הענינים



ענין טומאת העוסקים בפרה 
הש"ך ביאר עומק הטעם שהפרה היתה מטמא את כל העוסקים בה, וז"ל למה מטמאה הטהורים, 

ולא בפועל, כדי שכשיזו  לפי שכל העוסקין בה היו מתכוונים להמשיך בה כח הטומאה בכח 

ממנה על הטמא, יהיה בה כח לשאוב הטומאה וימצא מין את מינו ויתרחק ממנו הטומאה ועיי"ש 

היה  צורך  מה  כן  אם  הטומאה,  בורחת  קדושה,  שיש  שבמקום  שאמרנו  אחרי  אמנם  באורך. 

להמשיך עליה זה הכח כדי שימצא מין את מינו, והלא בלאו הכי תתרחק משם הטומאה, ואם כן 

למה כל העוסקין בה מטמאה בגדים.  

)פרשתנו אות א(

ביאור מחודש ונפלא בהסבר מה שאמר שלמה המלך אמרתי אחכמה 
והיא רחוקה ממני

לימוד התורה שוה לפרה אדומה, שהפרה באה להרחיק החיצונים, ואמרו במסכת ברכות )ה.) כל 

העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו, מזיקין בדלין ממנו, שנאמר ולחומי רשף וכו'. וזאת התורה אינו 

צריך לא עולה לא מנחה וכו', ולכן אמר שלמה אמרתי אחכמה כשהייתי חכם ונתעסקתי הרבה 

בתורה, אז והיא רחוקה ממני, דהיינו שלא הבנתי טעם הפרה, יען כבר בזכות התורה יש להם 

לחיצונים להיות נדחים מעיקרם ומן הראוי היה שלא יהיה לי צורך ממנה עוד.  

)פרשתנו אות ב(

משה זכה לגילוי טעם של פרה אדומה מאחר שהשיג מ"ט שערי בינה 
שרמוזים בפרה אדומה   

במדרש )במדב"ר יט ד( לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חקה. וזה תמוה מה הטעם שאכן 

רק משה זכה שנגלה לו טעם הפרה. ויש לבאר דאיתא שם במדרש )במדב"ר יט ב( ר' חנין פתר 

קרא בפרשת פרה שיש בה משבעה שבעה, שבע פרות שבע שריפות שבע הזאות שבע כיבוסים 

שבע טמאים שבע טהורים שבע כהנים עכ"ל. ובין כולם הם מ"ט, ואף על פי שמנין דברים אלו 

אינם בכיוון בפסוקים מכל מקום הם אמת ודבריהם אמת. ונודע כי משה השיג מ"ט שערי בינה 

ורק ותחסרהו מעט מאלקים )תהלים ח ו(, ולכן לך אני מגלה טעם פרה שכבר למדת מ"ט שערי 

בינה אבל לאחרים חקה.                                                                               )פרשתנו אות ב( 

אצל משה שידע שעתידין לחטוא בעגל לא היה הפרה חוקה  
ואפשר לפרש שזהו מה שאמרו במדרש )במדב"ר יט ו( לך אני מגלה טעם הפרה ולאחרים חוקה, 

דהיינו הואיל שכבר אמרתי לך שעתידין לחטוא בעגל, אם כן אתה יודע טעם הפרה שהיא לכפר 

על העגל, אבל לאחרים שאינם יודעים, היא חוקה מבלי שום טעם.  

)פרשתנו אות ג( 

הצדיקים ראוים שלא לטמאות
וכו'  ידי מלאך המות  כתב הש"ך עיקר הטומאה של המת אינה באה אלא מחמת שמתים על 

אמנם הצדיקים שנשמתם יוצאת בנשיקה על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו אין בהם שום טומאה 

כלל עיי"ש.

וגו', על דרך מה שדרשו חז"ל  ימות באהל  ובזה יש לפרש כוונת הכתוב זאת התורה אדם כי 

)זבחים כז:( בפסוק זאת תורה העולה, תורה אחת לכל העולים אפילו פסולים שאם עלו לא ירדו, 

וכמו שפירש רש"י שכתב זאת תורה העולה ללמדנו כן, כי הסברה נותנת שהפסולים ירדו. ואף 

כאן כתב זאת התורה אדם כי ימות וגו' כל הבא אל האהל וגו' יטמא שבעת ימים, כלומר תורה 

אחת לכל המתים שיטמאו, ואף על פי שיש בהם צדיקים שהסברה נותנת שלא יטמאו, וכן הוא 

לפי האמת הואיל ויצאה נשמתם בנשיקה אין בהם טומאה, אפילו הכי הנוגע בהם יטמא. 

)פרשתנו אות ד, וראה שם בדברי רבנו בהרחבה בענין אם צדיקים מטמאים(

מפרה אדומה למדים שמיתת צדיקים מכפרת רק עם תשובה
ויש לדקדק איך אפשר שמיתת צדיקים מכפרת, והרי אדרבה אנו רואים שבאה רעה לעולם אחר 

מיתת הצדקת, שהרי מתה מרים נסתלק הבאר ולא היה מים, ואי מיתתן של צדיקים מכפרת למה 

באה רעה לעולם.

וי"ל שהטעם הוא כנודע שהשפע הראוי לבוא ע"י צדיק, מתמעט כשאין הדור ראוי לכך, ולכן 

הצדיק מסתלק מן העולם בשביל עוונות הדור, ואם הדור ירגיש בעצמו ויעשה תשובה אז מתכפר 

עליהם, ומשום הכי יליף לה מפרה אדומה, שכשם שפרה אדומה מטהרת טומאת המת, כך מיתת 

צדיקים מכפרת על הדור, ומינה יליף נמי שכשם שאפר פרה לבדה אינה מטהרת אלא עם צירוף 

מים חיים, ועוד שאחר ההזאה צריך שיטבול גופו קודם שיטהר, כך מיתת צדיקים מכפרת אם 

ירגיש בעצמו ויעשה תשובה. 

 )פרשתנו אות ה(
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 zera277@gmail.com :יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת רבינו ה"זרע שמשון" שע"י ארגון "מפתח של בנים".  לקבלת הגליון נא לשלוח למייל

ארה"ב - הרב מנחם בנימין פאשקעס: B. Paskes 36 Rodney St. Bklyn, NY  11249  347-496-5657 mbpaskesz@gmail.com  ארה"ק - הרב ישראל זילברברג 05271-66450

ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.
ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל )17( סניף 635 מספר חשבון 71713028 ע"ש זרע שמשון, כמו כן ניתן לתרום בכרטיס אשראי

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657

פניני שמשון עניני פרה אדומה

 

 

בתרומה קבועה או חד פעמית
הנך שותף לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם

קחו חלק קבוע בהדפסת והפצת הגליונות
ותראו ישועות ונפלאות

ארץ ישראל:  05271-66450    |    ארה"ב:  347-496-5657
ניתן לתרום בכרטיס אשראי ע"י מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה:

02-80-80-500 שלוחה 3 
)ניתן להשאיר שמות לתפילה בכולל(

הודעה חשובה
הננו להודיע כי השיעור הותיק והקבוע בלונדון

בספר המסוגל 'זרע שמשון'
מתקיים בכל  ליל שישי בשעה 10:00

Darenth 45 בבית המדרש נאדבורנא
השיעור נמסר ע"י מג"ש ת"ח פה מפיק מרגליות בעל הסברה נפלאה

אין סגולה כתורה

חידוש עצום בדין טומאה דחויה בציבור
'אמנם כאשר יתגלה אור העליון אז נדחים הקליפות לנוקבא דתהומא רבא 
כנודע, ולכן אתי שפיר שפסקו )פסחים עז.( טומאה דחויה היא בציבור, דדוקא 
דחויה שבהגלות אור העליון נדחית הקליפה, וזה לא המת מטמא ולא אפר 
מקריבים  טמאין  כהנים  שהיו  שבשעה  נמי  הכי  ואין  וכו',  מטהר  הפרה 
בטומאה לא היו מטמאין הבשר, מפני שאז היה מתגלה הארה גדולה ודוחה 

הקליפות וכל רוחות הטומאה ולא היה נעשה ח"ו הקודש חול. 

לפי  היינו  נאכל,  אינו  בטומאה  הקרב  קרבן  שכל  עו:(  )שם  דאמרינן  והא 
הארת  כך  כל  גורמת  אינה  הכי  ומשום  המעכבת,  מצוה  אינה  שהאכילה 
הקדושה, שכיון שהוזרק הדם והוקטרו החלבים נגמרה מצות הקרבן. ולכן 

הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה שאדרבה עיקר מצותו היא האכילה'.

)אות ב, וזה חידוש גדול ונפלא, ונבקש מאת הלומדים החשובים הי"ו, 
מי שיודע עוד מקורות לחידוש זה, אנא יודיע לנו(

  

 


