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 והגוף יאות הנפשת תמרה לברב נדיהרפואת לולהצלחת 

 ט, ב( ) "קח לך עגל בן בקר לחטאת"
להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה 

 רש"י( ) העגל שעשה
ראש השנה ) מקשים המפרשים, והרי אמרו רבותינו בתלמוד

אין הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לעבודה בבגדי זהב, שאין  (כו.
ומטעם זה כל קטיגור נעשה סניגור, כי מזהב נעשה העגל, 

כאן לקחת  הציווהשופרות כשרים חוץ משל פרה, ואם כן מדוע 
 עגל ?

והסביר בספר "יפה תואר" אימתי אומרים אין קטיגור נעשה 
סניגור, כשהדבר בא על ענין אחר ויש חשש שתקטרג מידת 
הדין, אבל אם הדבר בא לכפרה על חטא זה עצמו, אז אדרבא 

שאמרו במדרש, שקרבן במה שקלקלו צריכים לתקן , וכפי 
פסח היה טלה על שעבדו למזל טלה, ולכן בא קרבן עגל לכפר 

 על חטא העגל. 
 עיטורי תורה( ) 

 

"קחו שעיר עיזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה 
 ט, ג( ) תמימים לעולה"

על פסוק זה נכתב: "מה ראו ישראל להביא יותר  םכוהניבתורת 
בידכם בסוף;  מאהרן? אלא אמר להם יש בידכם בתחילה ויש

נאמר ) יש בידכם בתחילה שנאמר וישחטו שעיר עיזים
 במכירת יוסף( , ויש בידכם בסוף שנאמר עשו להם עגל מסיכה

חטא העגל(. יבא שעיר עיזים ויכפר על מעשה העגל", )
והשאלה המתבקשת והעולה מדברי המדרש היא מדוע יש 

צד כי -לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל 
 שני דברים אלו קשורים?

כתוב במדרש שאחי יוסף כעסו על יוסף משום שראו בנבואה 
שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן נבט שהעמיד עגלי זהב להחטיא 
את ישראל, והם רצו להרגו בשביל שלא יצא ממנו ירבעם ולא 
יחטאו ישראל. אם כן, עד שבני ישראל לא חטאו בעבודה זרה 

"ל, אבל אחרי שחטאו בעגל הרי הם יכלו לתרץ את התירוץ הנ
עצמם כבר עובדי עבודה זרה, ולכן עתה היו צריכים כפרה על 

 הגהות מהר"ד(. ) מכירת יוסף
ועל דרך זו אפשר לומר עוד, שהאחים נימקו את מכירת יוסף 
בכך שיוסף לא היה מוכיחם אלא ישר הולך לספר לאביהם 

בא חור  והחשיבו זאת כלשון הרע. והנה, בעת מעשה העגל
והוכיח את בני ישראל והרגוהו. ממילא ברור שבני ישראל לא 
היו מוכנים לקבל תוכחה, ועתה בטל הנימוק בגללו מכרו את 

 יוסף, ולכן נדרשו לכפר על מעשה העגל. 
 

 (ט, ה) "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'"
מודפס בסידורים בשם האר"י ז"ל שצריכים בכל יום לקבל עליו 

 (ברכות דף ו:) לרעך כמוך" והנה חז"ל אומריםמצוות "ואהבת 
מה שכתוב כאן  אין עמידה אלא תפילה ואפשר לומר שזה

היו ביחד ואז "ויעמדו לפני ה' "ויקרבו כל העדה" שכולם 
  (חסד לאברהם)  שניגשו לתפילה. 

 (ט, יז) "הבקר עלת מלבד"
 בשעת לעני שמלווה שמי דחקו בשעת לעני המלוו ת"ר ד"מלב
 . בןקר הקריב כאילו שלו דחק

 (צדיקים אמרי) 
 

' ה דבר אשר הוא אהרן אל משה ויאמר"
 אכבד העם כל פני ועל אקדש בקרובי לאמר
 אשר אהו אהרן אל משה ויאמר אהרן וידום
 העם כל פני ועל אקדש בקרובי לאמר' ה דבר

 (ד-ג, י) "אהרן וידום אכבד
 3-ה בת בתו, נוראה לצרה נקלע, ירוחם רבי בשם עליה בן אברך

 היו, ל"רח ומייסרים קשים טיפולים ועברה, במחלה חלתה ע"ל
 מהמחלה יוצאת בתי הנה שחשב תקופות היו, ומורדות עליות

 תקווה בין נקרע הוא, חלילה וחוזר, נסיגה התרחשה כ"ואח
 כדי ידו לאל אשר כל עשה הוא, ושנים חודשים במשך לייאוש

, נדרים נדר, לצדיקים נסע הוא, ורחמים ישועה בדבר להיוושע
 עלתה ובתו נסגרו שמיים שערי אולם כמים דמעות שפך

  ...השמימה בסערה
 ירוחם' שר כדי תוך, מחבריו אחד לנחמו בא, שבעה כשישב
, המנוחה ילדתו עם שעבר והתמודדויות הקשיים על מספר

 להאמין הכוח את לך נתן מה תגיד, ירוחם, חברו אותו שאל
 ?והנוראה הקשה התקופה את ולשרוד

 תקופה הייתה זו, האמת את לך אומר, ואמר ירוחם' ר ענה
 שיותר לי הודיעו כשהרופאים אחד ערב, מנשוא וקשה נוראה

 והלכתי החולים מבית יצאתי, מאוד נשברתי, לעשות מה אין
 אותי ושאל יהודי אלי ניגש, יתברך ברחמיו, ברחוב כסהרורי
 בתקופה עליי שעובר מה את בדמעות לו סיפרתי, לעצבוני

 ימים לפני שקרה סיפור תשמע לי אמר היהודי, האחרונה
 וחיזק חישל הזה הסיפור ואכן, עצום חיזוק לך שייתן אחדים

 :המעשה היה וכה, הקשה בתקופה אותי
 ועובד נשגב צדיק יהודי, בדורנו התשובה מחזירי מגדולי אחד

 נפשו את מוסר הוא, שמיים לשם מעשיו שכל מופלא' ה
 שלו הבנים אחד. שבשמיים לאביהם התועים הבנים את להשיב

 עמו לעשות שניסה מה וכל, ל"רח הישרה מהדרך לרדת החל
 . צלח לא, חזרה להשיבו כדי
, הבא העולם טוב כל את, הזה העולם טוב כל את לו הבטיח הוא

, עזר לא עמו עשה שהוא מה כל אבל, שונים מפיתויים פיתויים
 . ממש התחתונה לדיוטא שהגיע עד דחי אל מדחי התדרדר הבן

 את שישיב יתברך אליו להתחנן והחליט ידיים הרים לא הצדיק
 המובא, הזה לנושא מיוחד' יחוד'ב השתמש הוא, בתשובה בנו

 את להחזיר' א יחוד: "ל"ז י"האר לרבינו הקודש רוח בשער
, בנו אודות על ה"זלה אלשיך מ"להר והוא, בתשובה הרשע

 להשיבו הזה לייחוד שיכווין ה"זלה מורי לו ולמד שנשתמד
 ". ישראל לדת ושב לו והועיל, בתשובה
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 ישוב שבנו יתברך אליו בתפילה נפשו לשפוך הרבה הצדיק

 נהיה הצדיק של בסידור השיבנו שברכת כך כדי עד. בתשובה
 . בתשובה שישוב הסורר בנו על שהוריד דמעות מרוב שחור

 של השווא מקסם שכל לראות הבן זכה, הועילו התפילות ואכן
 חזר הוא, בתשובה לשוב החליט רוח ורעות הבל הוא הרע היצר

 נישא הוא כ"אח תקופה, נשגב' ה ועובד צדיק ונהיה בתשובה
 שני לו נולדו נישואיו לאחר. בצפת לגור והלך תשובה לבעלת

 . ה"ב בריאים ילדים
 הרופאים ראו בלידתו כבר, השלישי הילד להם נולד כ"אח

 התגלה מקיפות בדיקות ולאחר, עמו כשורה לא שמשהו
 והאם האב. שישרוד מעטים סיכויים ויש, מאוד חולה שהילד

 פשפשו. בנם את ת"השי שירפא כמים דמעות שפכו
 אף על משהו עוד לתקן צריכים עדיין הם אולי במעשיהם

 וביום בפניהם נסגרו שמיים שערי אבל. הנפלאה תשובתם
 . לעולמו הלך הקטן הבן ללידתו השביעי
 יש המתים בתחיית לקום יזכה שהילד שכדי קובעת ההלכה
 הזמינו כ"ע. שם לו ולתת הקבורה לפני מילה ברית לו לערוך

 קבורת לפני מילה ברית לו לערוך הקברות לבית המוהל את
 איזה האבא את שאל מכן ולאחר הילד את מל המוהל, הילד

 ?הנימול לרך לתת רוצה אתה שם
 עלי יורד הוא הרי, שם, האבא של מעיניו פרץ דמעות של זרם
 רצון: "לו שיקראו רוצה אני שאגה ונתן רגעים כמה הרהר, קבר

 קבלת של השם זה ...לילד לתת רוצה שאני השם זה'"! ה
 ...יודע לא, מבין לא אני, עולם לבורא קץ אין באהבה ייסורים

 שיקראו רוצה אני ולכן ...באהבה מקבל אני' ה רצון זה אם אבל
  ...'"ה רצון" לו
 ...בארץ אחד גוי ישראל כעמך מי
 

 כםאבב אתך ובניך אתה תשת אל כרוש יין"
 ( ט, י) "תמתו אול עדמו הלא אל

 תורה השומר יהודי: כך רמז בדרך ה"השל פרש זה פסוק
 ֲאשר" .ֲאמתית פנימית בשמחה תמיד שרוי שיהא צריך ומצוות

 להיות צריכה המצוות ֲעשית -" בהם וחי האדם אתם יֲעשה
 עליו יראהי ֹלא המצוות שקיום. פנימית וחיות שמחה מתוך

 את להשיג מצליח שאינו אדם שהיע ומה .ומעיק כבד כמשא
 וכמה כמה ישנן? בהן שמח ואינו המצוות בקיום הטמון שרוהא

 שתית ידי על - מהן ואחת, נרצית שמחה לאותה להגיע דרכים
 שמשרתים הכוהנים: ה"הקב אומר .ֱאנוש לבב המשמח יין

 באשר מהכרה הנובעת ֲאמתית שמחה דורש ֲאני מהם - בביתי
 אם, זו .יין משתית בעת הנו שמחה וֹלא, התורה במצוות הטמון

", מועד אהל אל בבֲאכם תשת אל ושכר יין: "הכתוב נתוכו, כן
 כזו וֹלא ֲאמתית שמחה בכם שתהיה". תמתו וֹלא" - זה כל ועם

 (לאור הנר)   .מיין שבאה
 

י, ט( ולהורות את בני ) "יין שכר אל תשת...
 י, יא( ) ישראל את כל החוקים"

בבואכם אל אהל מועד ולא יין שכר אל תשת אתה ובניך אתך 
תמותו חוקת עולם לדורותיכם ולהבדיל בין הקודש לבין החול 

 ובין הטמא ובין הטהור ולהורות את בני ישראל את כל החוקים
ישנם אירועי שמחה אמר הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ אשר 
נחשבים בהלכה כסעודת מצווה, ומצווה לשמוח בהם או 

 לקיימם בשתיית יין, ואלו הם:
אבן העזר סימן ) א. סעודת נישואין, כפי שמבואר בשלחן ערוך

 ב'(. 
 סימן תקס"ח(. ) ב. חנוכת הבית, כפי שמביא המגן אברהם

ג. סעודת הודאה של חולה שנתרפא מחוליו, כפי שמבואר 
 אורח חיים סימן רי"ט(. ) בשלחן ערוך

יורה דעה סימן ) ד. ברית מילה, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 רס"ה(. 

אורח חיים ) ה. קידוש והבדלה, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 סימן רע"ה ורצ"ו(. 

אורח חיים סימן ) ו. סעודת פורים, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 תרצ"ה(. 

יורה דעה סימן ) ז. סיום מסכת, כפי שמבואר בשולחן ערוך
 רמ"ו(. 

אמר רבי נפתלי מרומז בפסוקים: "יין ושכר אל  -דבר זה 
 במקרים מיוחדים עליך לשתות יין, אימתי?תשת", אמנם 

 א. "אתה ובניך אתך", רמז לסעודת נישואין. 
 ב. "בבואכם אל אוהל מועד", רמז לחנוכת הבית. 

 ג. "ולא תמותו", רמז לסעודת הודאה של חולה שנתרפא. 
 ד. "חוקת עולם לדורותיכם", רמז לברית מילה. 

 ידוש והבדלה. ה. "ולהבדיל בין הקודש לבין החול", רמז לק
ו. "ובין הטמא ובין הטהור", רמז לסעודת פורים "עד דלא ידע 

 בין ארור המן לברוך מרדכי". 
 ז. "ולהורות את בני ישראל את כל החוקים", רמז לסיום מסכת. 

 

 שסע ושסע הוא פרסה מפריס כי החזיר ואת"
     "לכם הוא טמא יגר לא גרה והוא פרסה

 ( ז, יא)
 גרה והוא פרסה שסע ושסע הוא פרסה מפריס כי החזיר ואת

 תגעו לא ובנבלתם תאכלו לא מבשרם לכם הוא טמא יגר לא
 לכם הם טמאים
 ברוך הקדוש לבא שלעתיד מובא'( א פרשה קהלת) במדרש

 חזיר בשר אכל שלא מי כל: "ואומר ומכריז כרוז מוציא הוא
 אכלו שלא העולם מאומות והרבה"! שכרו וייטול יבא מימיו
 . שכרן ליטול באים מימיהם חזיר בשר

 ומכריז שנייה פעם כרוז מוציא הוא ברוך הקדוש שעה באותה
 שקצים, וטריפות נבילות בשר אכל שלא מי כל: "ואומר

 "!שכרו וייטול יבא ורמשים
 הכריז לא מה מפני אייבשיץ יהונתן רבי הגאון שאל להבין יש

 נבילות בשר אכל שלא מי כל: "בכללות הוא ברוך הקדוש
 הכריז מה מפני", שכרו וייטול יבא ורמשים שקצים וטריפות
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 הכרזה באה מכן ולאחר, בלבד חזיר אכל שלא מי על רק תחילה
 ?ורמשים שקצים, וטריפות נבילות אכל שלא מי על נוספת

 בן"ה בעל, חיים יוסף רבי תירץ יהונתן רבי של זו קושייתו את
 :נפלא במשל", חי איש
 ראובן: מעבדיו שלושה שם ומצא לארמונו נכנס אחד מלך

 . ולוי שמעון
 ולא יום אותו במשך שיתענה עליו וציווה לראובן המלך ניגש
 . הערב רדת עד מאומה יאכל

 . דבר המלך אמר לא ולוי לשמעון
 . המלך עליו ציווה כאשר ראובן עשה

 . דבר אכל לא לוי ואילו כהרגלו יום באותו אכל שמעון
 . זהובים מאתיים של פרס לו ונתן לראובן המלך קרא בערב

 אל לוי ניגש! ציוויתיך כאשר שעשית בשכר המלך אמר! לך הא
 ציווית כאשר היום עשיתי אני אף! המלך אדוני: ואמר המלך

 . מאומה היום אכלתי ולא
 . המלך מאת פרס מגיע לי גם
 לך אמרתי לא המלך תמה? לאכול שלא עליך ציוויתי אני וכי

 והבנתי כך לראובן שציווית שמעתי אולם לוי נענה כן אכן! דבר
 . אכלתי לא לכן, היום יאכלו שלא שרצונך

 עשיתי אני אף! המלך אדוני: ואמר המלך אל שמעון גם ניגש
 . היום ואכלתי ציווית כאשר

 . המלך מאת פרס מגיע לי גם
 לא והרי שבעתים המלך תמה? שתאכל עליך ציוויתי אני וכי

 שמעתי כאשר אולם שמעון נענה כן אכן! דבר לך אמרתי
 מכך הבנתי, דבר אמרת לא לי ואילו כך לראובן שציווית
 . אכלתי לכן, היום שאוכל שרצונך

 מכריז ה"הקב היה לו" חי איש בן"ה אמר הנמשל גם הוא כן
 שקצים וטרפות נבלות בשר אכל שלא מי כל: "בתחילה
 העולם אומות אף באים היו", שכרו וייטול יבא ורמשים

 שלא ציווה לישראל רק כי בטענה, שאכלו על שכר ומבקשים
 . אכלו ולכן ציווה לא להם ואילו לאכול

 מימיו חזיר בשר אכל שלא מי כל: "תחילה ה"הקב מכריז לכן
 ויבואו חזיר בשר אכלו שלא אומות כמה ויש", שכרו וייטול יבא

 ציווה שכך מחמת אכלו לא הם שאף בטענה שכר לבקש
 כיון כי יטענו בפירוש ציווה לא שלהם ואף, לישראל ה"הקב
 . יתברך רצונו שכך חשבו שמעו שכך

 וטריפות נבילות בשר אכל שלא מי כל: "הקבה מכריז ואז
 כי דבריהם נסתרים ועתה" שכרו וייטול יבא ורמשים שקצים

, ישראל שנצטוו הציווי את ששמעו מחמת חזיר אכלו לא אם
  ...?!ורמשים שקצים אכלו מדוע

 

 שקץ יאכלו לא העוף מן תשקצו אלה ואת"
 ( יט, יא) '"וכו החסידה ואת( "יג, יא) '"וכו הם
 חסידה שמה נקרא למה. לבנה דיה זו החסידה זו יהודה' ר אמר

 בעל ק"הרה שאל(. סג חולין) חברותיה עם חסידות שעושה
 הרי –( מוורקא הזקן הרבי על גם מסופר) ע"זי ם"הרי החידושי

 מדוע, כן אם! מטבעו הוא אכזר טמא עוף כל - ם"הרמב לפי

 חסד עושה היא הרי? הטמאים העופות בין החסידה נחשבת
 הסביר, אלא? לכאורה טובות מידות בה יש, חברותיה עם

 עם רק חסידות שעושה", חברותיה עם" ואמרו שדייקו: ואמר
 אלא, החברים עם רק לא לנהוג צריך החסד במידת, חברותיה

 ממידת בו יש חבריו עם רק חסד שנוהג ומי, הנבראים כל עם
  ...!טומאה סימן וזה האכזריות

 שהיה: מסופר', לודז של רבה ע"זי מייזל חיים רבי הגאון על
. לצדקה גדולים סכומים העיר מעשירי ולנדב להוציא מצליח

 קונים שהם וחשבו שהתנשאו מהעשירים כאלה היו בבד בד אך
': לודז של רבה להם אמר. הנדיבות בתרומותיהם עולמם את
 שמה נקרא ולמה" י"רש אומר" החסידה ואת" הפסוק על

 ונשאלת". במזונות חברותיה עם חסידות שעושה חסידה
 אלא? הטמאים העופות בין נמנית היא למה, כן אם, השאלה

 מעין", חסידות"ל עושה שהיא הדבר את חושבת שהיא מפני
  ...!אנושי חוב אלא זה שאין בזמן בו, הדין משורת לפנים

 אמר ..."חברותיה עם חסד שעושה? "חסידה שמה נקרא למה
 משום, טמאה היא לפיכך - ע"זי מרופשיץ נפתלי רבי ק"הרה

 בשעת לעזור במקום: מסוימים אנשים כמנהג נוהגת שהיא
 ובעצות בחסידות אותם מפטמים הם, במזונות לחברים הצורך
  ...!טובות

 לדאוג אדם צריך: ע"זי סלנטר ישראל רבי ק"הגה אמר כך ועל
 (פנינים)   ...!חברו של הזה ולעולם! שלו הבא לעולם

 

   "וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ"
 יא, כט()

מסופר: יום אחד באו אל הגה"ק רבי חיים מבריסק זיע"א כמה 
יהודים פשוטים, ובפיהם שאלה: יהודי אחד שנודע בבריסק 

עורך סעודת מצוה והם רואים עצמם מחוייבים להשתתף כגנב, 
בה, ואין הם יכולים לסרב לו, ורצונם לדעת אם מותר לאכול 
אצל איש כגון זה? ביקש מהם רבי חיים שימתינו, ושלח לקרוא 
לגנב ונסתגר עמו בחדר מיוחד. פנה אליו רבי חיים ואמר: רוצה 

, "הרי אני לשאלך דבר אבל בתנאי שתגיד לי את כל האמת
ידעת שאתה יכול לתת בי אמונך", השיב הגנב: "הריני נשבע לך 
לומר את האמת כולה כמות שהיא." ובכן אמור נא לי פנה אליו 
רבי חיים, "אם מזדמן לך לגנוב בשבת?" "גונבים" משיב הלה 
בניחותא. "ומה אם צריך להבעיר אש?" ממשיך ושואל הרב. 

ל?" "מפצחים". הוסיף "מבעירים", "ואם יש צורך לפצח מנעו
רבי חיים ושאל: "ואם צריך לגנוב אצל גוי?" מחייך הגנב ושואל: 
למה לו, "כספו של גוי אינו כסף?" ואם אתה מוצא אצל הגוי 
נתח בשר טרפה או חזיר?" "נוטלים". ומה אתה עושה עם זה? 
"מוכרים לגוי." "ולמה אינך אוכל את זה בעצמך?" מאי משמע? 

טריפה? חזיר? אמר לו רבי חיים: "ולגנוב  תמה הגנב, לאכול
מותר, ולהבעיר אש ולפצח מנעולים בשבת מותר? וכי העבירה 
של אכילת בשר טריפה חמורה מאיסור גניבה ומהבערת אש 
ושאר איסורי שבת?" נעלב היהודי ואמר: איך זה שהרב אומר 
דברים כאלה? מה צד שווה יש כאן? הגניבה היא פרנסתנו, ואם 

בשבת, מה אפשר לעשות? אבל לאכול טריפה?  הדבר חל
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הודי יאכל חזיר? ישמרנו השם, וכי אין אנו חלילה יהודים? י
נפרד ממנו רבי חיים, ואז קרא לאנשים שהמתינו לתשובה 
ואמר להם: על אחריותי, אם לא הוכנה הסעודה בכסף של 

 גניבה, מותר לאכול על שולחנו. 
 

    "וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא"
 א, לב(י)

פעם אחת נמצאה לטאה בבית המטבחיים של המלך וביקשו 
לטמא את כל הסעודה כולה כי היו סבורים שהיא מתה באו 
ושאלו את המלך. אמר להם: לכו ושאלו את המלכה. באו 
ושאלו את המלכה, אמרה להם: לכו ושאלו את רבן גמליאל. 

ן? באו ושאלו אותו, אמר להם: בית המטבחיים רותח או צונ
אמרו לו: "רותח". אמר להם: לכו והטילו עליה כוס של צונן. 

מזה הוכח כי ) הלכו והטילו עליה כוס של צונן ורחשה ופירכסה,
וטיהר רבן גמליאל את כל ) עדיין לא מתה ולא יכלה לטמא

הסעודה. נמצא מלך תלוי במלכה, ונמצאת מלכה תלויה ברבן 
 יאל.גמליאל. נמצאת כל הסעודה תלויה ברבן גמל

 ב'( –פסחים פ"ח ) 
 

 לא הוא שקץ הארץ על השורץ השרץ וכל"
 ( מא, יא) "יאכל
 אותו שאל שפעם, ל"זצ אייבשיץ יהונתן רבי הגאון על מסופר
 פי על מתיישבים שאינם דינים לכם יש אתם איך:  הנסיך
 שפרשה תולעת אצלכם שהרי, טעם להם ואין וההיגיון השכל

 כמה עליה חייבים הארץ על השורץ שרץ דין לה יש, הפרי מן
 עצמה כפרי היא חשובה, הפרי מן פירשה לא ואם,  מלקות

 נשתנה מה שלכאורה כזה דבר יסבול השכל ואיך, אסורה ואינה
 ? שפירשה זו ברגע התולעת גוף

 ואמר, ריקה כף השולחן מעל לקח שאלתו את הרב כששמע
 הרב לו אמר ומיד ותכף בתוכה הנסיך ירק, בתוכה שירוק לנסיך

 מאוס שזה בטענה מאן הנסיך אך, פיו לתוך הרוק את שיחזיר
 הרוק זה ברגע והרי, עליך מאוס הרוק מדוע:  הרב לו אמר. עליו
 הנסיך לו השיב?  כף בתוך בהיותו נשתה ומה,  פיך בתוך היה

 . עליו מאוס נעשה מפיו פרש שהרוק שברגע
 הדבר שכן, מדבר שפיך מה אוזניך ישמעו הרב לו אמר ואז

 פרשה שלא כיון הפרי בתוך שהיא זמן שכל,  התולעת בעניין
 היא אחד ברגע אפילו,  שפרשה כיון אך, נמאסת אינה ממנו

 . אסורה היא ולכן,  נמאסת
 

 " פרה פרשת" 
 בה אין אשר תמימה אדומה פרה אליך ויקחו"

 ( ב ,יט במדבר) "עול עליה עלה לא אשר מום
 מצוה לקיים" בנימין שמלת" בעל אומר, הם תנאים שלושה

 ללא ובתמימות שלם בלב לעשותה – תמימה. א. כתיקונה
 – מום בה אין אשר. ב. לשמה מצוה אלא ופלפולים חקירות
 חסרונות בלי ולרבעים לחצאים ולא שלמה המצוה שתהא

 שלא – עול עליה עלה לא אשר. ג. וסירחות פגימות ומגרעות
 אלא מלומדה אנשים כמצות עול, עליו כמעמסה המצוה תהיה

 .מחודשת ובשמחה חפצה בנפש יעשנה
 

 "עול עליה עלה לא אשר מום בה אין אשר"
 (ב ,יט במדבר)

, מום בו שאין שחושב אדם יש אם הקאצקער בשם אומרים
 תורה ומצוות. ...עול עליו עלה לא שעוד הוא מובהק סימן

 

 (ב ,יט במדבר) "התורה חוקת זאת"
 חוקת או הפרה חוקת לומר צריך היה דלכאורה להבין וצריך

 לפרש ואפשר, הפסח חוקת זאת בפסח שנאמר וכפי הטהרה
" ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי" אמר ה"ע המלך שלמה
 כל על קאי זה דפסוק לומר ואפשר אדומה פרה על דקאי

 ולהשיג להבין בחכמתו העמיק המלך שלמה כי, כולה התורה
, כולן המצוות בטעמי עליון דעת שיודע וחשב, התורה כל טעמי

, ולהעמיק להבין שאין וראה, אדומה פרה למצות שהגיע וכיון
 מגיע שכלו שאין מהבנתו למעלה עומק יש כי והבין ידע אז

 חלילה כי, טעם בלי הוא הפרה שמצוות יתכן לא בוודאי כי, שם
 שהבנת ודאי אלא, הבל בדברי אנשיו להלאות ש"ית חכם למלך
 טעמי את הבנתו אי י"וע, ימצאנו מי עמוק עמוק המצוה טעם
 עמד לא שעדיין המצוות כל על למפרע לו התברר זו מצוה
 לנו חוקים וכולם, כלל מהמצוות אחד שום של האמיתי בסוד

 מסבירים שאנו הטעמים וכל, ההוא למקום משיג שכלנו ואין
 חשבתי אחכמה אמרתי הפסוק כוונת וזהו, בדויים הם

 ולא אדומה לפרה וכשבאתי, התורה בטעמי כבר שהחכמתי
 י"ע ממני רחוקה התורה כל היינו היא ורחוקה טעמה השגתי

 לבד פרה ולא, כולה התורה חוקת זאת כתיב ולכן, אדומה פרה
 [ע"זי סופר החתם מרן. ]התורה כל אלא

 
 הכתם על ולכפר, אמה שהיא העגל מעשה על לכפר באה פרה

 עול בעגל פרקו שישראל תמימה באה ולכן, בישראל שניתן
 וכיון עול עליה עלה שלא פרה מביאים לכן שמים מלכות

 י"ע נעשית אדומה פרה מצות גם לכן כהן י"ע החטא שנעשה
 ז"וע באש פרה שורפים לכן באש העגל שריפת ועל, כהן

 העגל וזה, ומזה במים אפרה משליך לכן במים וניתן שנטחן
 ומוסיף ישראל כל שמטהר הפרה היא וזו ישראל כל את טימא

 עצמו ינמיך אלא כארז יתגאה שלא לרמז תולעת ושני ארז
 .וכתולעת כאזוב
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