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הסגולה הבדוקה של מרן 
 ה"זצללה

ה "ממרן זצללה מבקשים סגולותרבים 
שהיה נוהג ליתן למשחרי פתחו, הנה אחת 

 :מהן
------------- 

ראה שחתנו מתעניין בענייני הרב 
 סגולות, ורצה לרמוז לו שלא זו הדרך,

 שהחיד"א בספרו עבודת הקודשואמר 
מערכת א'  דבש לפי'')המקור מהס' 

כותב שהסגולה הטובה מכל  אלול(
 עצ"ת ה' היא תקום הסגולות:

)או  ורהת דקהצ נווהע ר"תעצ"ת 
כל  -, דהיינו (]עפ'י ס' לב דוד[תשובה

לתת צדקה, יום לעבוד במידת ענוה, 
הסגולה הטובה  וללמוד תורה, וזו

 (ו")בשם חתנו רי ביותר.

 
מי שיש בידו סיפורים או הנהגות ממרן 

וכן תמונות או  !מכלי ראשון בלבדזצללה"ה 
נודה  מכתבים או ד"ת בכל נושא, הקלטות,

 תובתנולכ לו אם ישלחם
geonyaakov@gmail.com 

 077-3179681או בפקס: 
שה שנשוב ניתן גם להשאיר הודעות מוקלטות או בק

 03-5400059אליכם בטל' 

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

 הק  ח  
ה, אדר "מתוך כתי'ק של מרן זצללה ]

 [ ז"תשל
 

 

 בס"ד, אדר תשל"ז

תיקנו לקרוא בציבור פרשת פרה  חכמינו ז"ל
מן שהיה זלפני התקרב ראש חודש ניסן, וב

זו תזכורת, שכל  הייתהבית המקדש קיים, 
אחד מישראל ישתדל להיטהר לפני חג הפסח, 

כדין  כדי שיוכל לקיים מצות קרבן פסח
 ולאכלו בטהרה.

קיים, הרי זה זכר לקיים  בהמ"קשאין  ועכשיו
"ונשלמה פרים שפתינו", וכן להתעורר 

שישפיע עלינו רוח  ,הקב"הבתפילה אל 
טהרה, לטהר את לבנו לעבוד את הבורא, 

 ולשמור חוקיו ומצוותיו.

, נאמר בתורה, "זאת ועל מצוות פרה אדומה
צוה זו היא מהסוג חוקת התורה", כלומר, שמ

היינו, מצוה שאין לנו טעם להבין  .של חוקים
פ השכל שלנו. אבל בכל זאת אנו "אותה ע

חייבים לקיים את החוקים, בדיוק כפי שציותה 
שום  -חס ושלום  - התורה, ואסור לנו להרהר

שידע בחכמתו  ,ואפילו שלמה המלך ספק בזה
הגדולה את הטעמים של כל המצוות, ואפילו 

קים, בכל זאת כשהגיע ללמוד את של החו
חשב לגלות ולמצוא טעם  ,עניני פרה אדומה

יפש וסברות בשכלו למצוות. אך לאחר שח

ויגע, בא למסקנה, שזוהי רק חוק שגזר 
 השי"ת, ולא זכה שיתגלה הטעם. 

לת: "אמרתי האת הפסוק בספר ק ועל זה אמר
שמצוה  ,כונתו .רחוקה ממני"והיא  –אחכמה 

וכן  ואומות העולם זו נשארה רחוקה מהבנתנו
השטן, היו לועגים עלינו, איך אתם יכולים 

כמו  ;לקיים חוקים, בלי להבין טעמיהם
למשל, למה צריך דוקא שתהיה בצבע אדום 
ולמה פסולה אם עלה עליה עול, ואיך נהפך 

זים עליו מן האפר של כשמתי - הטמא לטהור
הפרה, ואיך זה יכול להיות שאותה פרה 

היא מטמאה את  ,שמטהרת את הטמאים
הטהורים שמתעסקים בכל עבודותיה. ועל זה 

'חוקה חקקתי, גזירה גזרתי,  :חז"לאמרו 
כגזירת מלך, ואין לכם רשות להרהר אחריה'. 

א יסוד עיקרי באמונתנו, יה ,כי שמירת החוקים
הוא  שהקב"השמצהירים, שבזה אנו כמו 

 המלך שלנו, ואנו נכנעים לפקודתו.

 שחז"לשמצאנו הרבה פעמים  אף על פיו
זה  אומרים טעמים על כמה וכמה מצוות

ח מוסר ק  באמת מותר למצוא טעמים נאים, ול  
, אך לא להחליט שזו המהות וחכמה במצוות

ה, כי אפילו מצוות שנתגלה היחידה של המצו
כמה טעמים נעלמים  םלנו טעמם, עדיין יש בה

 וסודות עליונים.

עצמה, אפשר ללמוד לקח  וכן בפרה אדומה
של חכמה ומוסר, מזה שצריך לקבל את הדם, 
ולזרקו, ממקום שהוא עומד )בהר הזיתים( 

כלפי המקדש, והרעיון אל  –מחוץ למחנה 
, צריך תובזה, שאדם הבא לטהר את נשמ

להטות את כל שאיפותיו ורצונותיו, אל הכיוון 
 של התקרבות אל ה'.

שלאחר כך את פרשת  וכן קוראים בשבת
ההתחדשות התמידית של  ,החודש, אשר

 ,תביא להתקרבשאיפותיו להתעלות רוחנית 
המשיח, וכמו אל הגאולה השלימה בביאת 

עתידים בניסן  –'בניסן נגאלו  חז"לשאמרו 
 מהרה בימינו אמן סלה.', בלהגאל

  

 הר  פ  
שיחה שנאמרה בר'ח אדר חלק מ ]

 [ תשע"ג
 

 .תמוה ואיש דבר שלכאורה ה ,פרה אדומהב
 המה הכח של ,פרה אדומהכי יש להבין ב

ידוע מקוה,  או מים, מעיןהרי  ?לטהר ולטמא
מטומאה  טהרבהם נמי שטובל ו יםמטהרשהם 
ים דבר םהש, וכד' לטאהושרץ, עכבר  של

ה, שורפים אות ,פרה אדומהאבל  ים.שמטמא
מי מעיין,  -האפר מערבבים עם מים חיים את ו
המים האלה שהתקדשו באפר של הפרה, הם ו

 - מטהרים את הטומאה החמורה ביותר
 . טומאת מת

הטהרה היא בטבילה  ,כל הטומאותב
של יום אחד, יש טומאה של במקווה, יש 

שכדי שיהיה  ,כאלה טמאיםשבעה ימים, יש 
הם צריכים  ,כנס לבית המקדשילה להם מותר
אבל להיטהר  .להביא קרבן, כמו יולדתגם 
כל הדברים האלה לא  -טומאת מת מ

מים הטמא  אם זורקים עלרק  ים.מספיק
טומאת מאפר הפרה, זה מטהר התקדשו בש

שיש להם אותם המים  ,המים האלהאבל מת. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת

נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ח משה, יהודה בן אליס, ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נ
 סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל

עוצמה כ"כ חזקה לטהר, אם אדם נוגע בהם  
סתם אדם כש, מת-אלא לצורך הזיה על הטמש

נוגע במי וה" :כתוב בפסוק על זה בהם, נוגע
נהיה  ,יטמא עד הערב", מי שנוגע בהם ,הנידה

היא המטרה שלה כל ש ,טמא. פרה אדומה
 -נטמאים ל העוסקים בה כלטהר את הטמאים, 

מי שאוסף את אפר הפרה, מי ששורף את 
הפרה, ומי שזורק למדורה של הפרה את 

שהשליך לתוך  -ארז והתולעת עץ המקל מ
 נהיים טמאים.  והשריפה, כל אל

אותו ש ,המובן בשבילנו בענין הזה הואו
מצד  יכול ,יכול לעשות רע מאודש דבר עצמו

לעשות טוב מאוד. אנחנו לא יודעים את  שני
הטעמים של פרה אדומה, אפילו שלמה המלך 

שהפרה חייבת  ,לא ידע, אבל דבר אחד רואים
להיות בצבע אדום, אדום זה עשיו, המלאך של 

יצר הרע שהוא ה דום, המלאךעשיו הוא א  
הוא  ,כל כך רעהוא צר הרע שס"מ, היוהוא ה

אחריו,  ךכל כך טוב. כל כך רע למי שהולגם 
כל כך טוב אבל הוא מי שעושה את החטא, 

לא חטא, הרבה יותר טוב ולמי שהתגבר עליו 
צדיקים הם בדרגה  ,ןלכ .ממי שאין לו יצר הרע

גבוהה יותר ממלאכי השרת. למלאך אין יצר 
לא הם הרע, צדיקים יש להם יצר הרע, ו

יצר הרע, אז היצר הרע הטמא הים בקול שומע
שורפים את  - 'טהור'אותם להוא עושה הזה 

שורפים את שזה מטהר, ו ,הפרה שהיא אדומה
 היצה"ר.

  

 אות היא
המקראות ביאור  –כי תשא  רשתלפ ]

 פרהסמתוך  –דמצוות שבת  'ב'אות
 [ ה"'בעקבי תודה' מכתבי מרן זצללה

 

אך את שבתותי ", כתוב כי תשא פרשתב
כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם  תשמורו'

 .וגו" לדעת כי אני ה' 

ביני ובין בני "להלן איתא עוד בתורה  ושם
 ו'.גו "ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים

על התורה,  ז הלוי"ובספר חידושי מרן רי
 ,ענין כפילות זו ,ודעתביאר היטב בטוב טעם 

זכר  - דשבת היא אות על שני דברים: א'
ליציאת מצרים, שהיתה יסוד לקדושת ישראל 

זכר למעשה בראשית. ולכן  - ובחירתו לעם. ב'
בקרא קמא כתיב שבתותי, לשון רבים דכולל 

מ, ובקרא "כ אות ליצ"ג םגם ימים טובים, שה
בתרא כתיב שבת לשון יחיד, דרק שבת הוי 

ש עוד בדבריו "עילמעשה בראשית, זכר 
 הנעימים.

, ולא ביאר טעם זצ"לקיצר רבינו  והנה
השינויים הנוספים בין קרא קמא לבתרא, היינו 

, ובקרא "ביני וביניכם"דבקרא קמא כתיב 
, דלכאורה "ביני ובין בני ישראל"בתרא כתיב 
 ט שינה הכתוב בלשונו."היינו הך, ומ

, ובאידך "תיכםלדורו"דבקרא קמא כתיב  וכן
כ ", דלכאורה ג"עולםאות היא ל"קרא כתיב 

 הוי היינו הך, וצריך טעם לשינוי הלשון.

ל, "ז זצוק"פ דברי מרן הגרי"דע ,והנראה
 ,דהנה מציאות זו .מתבארים הדברים היטב

ר דשבת הוי אות למעשה בראשית, הרי כב
ניתן  ,אולם דין קיומה .הוקבע מימי בראשית

מקיימים אות זו,  םשמירת ע"ילישראל, אשר 
כ אין שום יתרון לדור הזה של יוצאי "וא

מצרים לגבי דורות אחרים דבני ישראל, דהרי 
נתחדש ענין שבת  ,לא אז בדור המדבר

ביני "תנינא לכן שפיר כתיב בקרא דבראשית, ו
 הקב"הדהוי אות בין , כלומר "ני ישראלבובין 

לכלל ישראל שבכל 
כ "הדורות, משא

 ,בקרא קמא
דאשמעינן ענין 

 -מ "האות דיצ
אז  הקב"השקדשנו 

ידשם להיות וק
עמו, הרי עצם 
 -מציאות דבר זה 

תהיה  שהשבת
נתחדש  - אות לכך
ם יוצאי אז ע  

 ,מצרים. ולכן
אות "שפיר כתיב 

היא ביני 
, היינו "וביניכם

שעתה עם דור זה 
נהיתה השבת 
לדבר של אות 
וזכר ליציאת 
מצרים ושפיר 
נתבאר שינוי 

 הלשון.

וענין שינוי 
 הלשון

 "לדורותיכם"
כ "ג "לעולם"

 ידברמתבאר לפי 
בהקדם  .זצ"למרן 

הידוע בשם 
עי' אבני ) הגר"א

אליהו ושיח יצחק בתפילת יהי כבוד על פסוק 
בין דהחילוק  ,ועוד מקומות( 'ה' שמך לעולם'

לעולם לבין דור ודור הוא דלשון 'לעולם' הוא 
לעולם ממש גם לעתיד לבוא. ולשון 'לדור 

ו יש ענין ודור' הוא למשך זמן עולם הזה, שב
אין ריבוי דורות  עוה"זשל דורות. כי לאחר 

עוד. וזהו ביאור של 'זה שמי לעולם' היינו שם 
ה הוא גם לעתיד לבוא. 'וזה זכרי' היינו "הוי

 , רק לדור ודור.כמו שהוא נקרא באלף ד'

הרי ידוע מה שאמרו  ולפי"ז גם בענין השבת,
ואיתא בנביאים דלימות המשיח לא  חז"ל

יזכירו בתורת עיקר את נסי יציאת מצרים, אלא 
יזכירו את נסי הגאולה השלמה העתידה שיהיו 
ביתרון גילוי שכינה, וממילא הרי אז כבר לא 
תהיה חשיבות לענין של זכר ליציאת מצרים 

אות דשבת, ולכן גבי אות זו כתיב לשון ב
לדורותיכם גרידא. מה שאין כן בענין האות 
דזכר למעשה בראשית, זה ישאר באותה דרגא 
גם לעתיד לבוא, ומשו"ה כתיב בה, אות היא 
לעולם, כי ששת ימים וכו' שזה לא ישתנה גם 

  שונות.לעתיד לבוא, ונתבאר היטב שינוי הל

 !המהדורה הראשונה אזלה, מתכוננים להדפסה נוספת

כריכה רכה, עמודים מלאים ב 300 -כל קכ"ג הגליונות, כ
במהדורה מסובסדת לזיכוי הרבים הזמנות מרוכזות במייל בלבד 

geonyaakov@gmail.com 


