
  
היא השלישית שבארבע פרשיות, וקורי� אותה בשבת הסמוכה רשת פרה פ

שלפי מקצת הפוסקי� קריאה זו  ,לפרשת החודש, ונוהגי� להחמיר בקריאה זו
פרשת ש � (תרפ''ה) אבל עיי� במג''א כמו פרשת זכור. מצוה מ� התורההיא 
לא הוי מדאורייתא, דאי� טע� בקריאתה מדאורייתא, וג� לא ידענא  פרה

(במדבר נרמז בפסוק רייתא ואוא מדהיש תי'העבודת ישראל  היכא רמיזא.
שבא וי''ל שלכאורה מלת ''לאמר'' מיותר.  ,לאמר – י''ט, ב') זאת חקת התורה 

   די באמירה לבד.שבזמ� שאי� ביהמ''ק קיי�,  לרמז
  

 – , עפ''י פרש''י בש� המדרש מלת ''לאמר'' באופ� אחר האגרא דכלה פי'אבל 
לפי שהשט� ואוה''ע מוני� את ישראל לומר מה המצוה הזאת וכו' לפיכ! כתב 

והנה דו''ז הפני� בה חקה, גזירה היא מלפני, אי� ל! רשות להרהר אחרי'. 
שהטע� שהשט� ואוה''ע מוני� את ישראל לומר מה טע� בה, הוא כדי יפות פי' 
תבא אמו ותקנח הצואה, כ! תבא פרה  –  ו הטע� של ר' משה הדרש�שיאמר

ח''ו, לכ� צוה הקב''ה שלא לומר העגל , ויתעורר עליה� קיטרוג ותכפר על העגל
וה מוב� מלת ''לאמר'' דהיינו שהשי''ת צ ולפ''זטע�, רק להשיב חקה היא. 

איזה מקור  ,ולדידי' עדיי� צריכי� לפרש שט� ולאוה''ע שחקה היא.המר ללו
  לחייב אותנו לקרות פרשת פרה מ� התורה. 

  
שנרמז  באופ� אחר, קושיית המג''א תי' )ס''ז ,תרפ''ה (סי' הערו� השלח�

בספרי שתהא ) והיתה לבנ''י לחוקת עול�, ודרשינ� במדבר, י''ט, כ''אבפסוק (
  אה בזמ� הזה. ירהוא לעני� הקנוהגת לדורות, וביאר ש

  
ליעזר האגער זצ''ל, האדמו''ר הרביעי מוויזני� (דמשק ש''ב הרה''ק ר' א

כאשר עשה ביו� הזה  , ח', ל''ד)(ויקרארש''י עפ''י פ באופ� אחר, אליעזר) תי'
זה מעשה  – לכפר זה מעשה פרה.  � לעשות –  צוה ה' לעשות לכפר עליכ�

א מדאורייתא, הי שקריאת יוה''ככמו דאיקשי להדדי, ד י''ל ולפ''זיוה''כ. 
פרשת דהיינו הקריאה של הכה� הגדול ביו� הכיפורי�, הוא הדי� הקריאה ד

  פרה. 
  

לדעתי הוא מפורש, דבריש  )פרשת חקתרי המש� חכמה (וי''ל עוד עפ''י דב
כאשר עשה ביו� הזה צוה ה' לעשות לכפר עליכ�  יומא ילי" לעני� פרישה מה!,

ואמר ש� אי כל הכתוב  זה מעשה יוה''כ. – זה מעשה פרה. לכפר  �לעשות  – 
אמר רשב''י  � � ע''בהמעכב לדורות (יעויי''ש ד" ה') ושבה� מעכב או רק 

אפילו דיבור מעכב,  – , דכתיב זה הדבר כבאעשא" מקרא פרשה מ ,במילואי�
 טר� עשיית הפרה, ונמצא ,ג� בפרשת פרה מקרא מעכבהשא''כ ילפינ� לדורות 

  , והוי אז דאורייתא. בשעת עשיית הפרה מקרא פרשה מעכבא
  

מו שיש חיוב , דכהמלבי''� (ארצות החיי�, סי' א', ס'''ק ד') כתב בדר� חידוש
, כשהוא אומר יכול בלב � מעשה עמלק בפה, כמ''ש במגילה (י''ח) זכור לזכור

שתהי' שונה היינו בפה, לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור, מה אני מקיי� זכור 
נה, ולזה בש דאורייתא לזכור מעשה עמלק פע� אחתבפי!, ולכ� יש חיוב מ

זכור  )דברי�, ט', ז'( לזכור מעשה העגל, שנאמר קבעו פרשת זכור, ג� יש חיוב
כ דריש לי' ג''כ שחיוב אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקי! במדבר, ובתו''

פע� אחת בשנה כמו  אמאי לא תקנו בו קריאת התורה וא''כ צ''ע לזכרו בפה.
שמטע�  וי''ל, ועיי� במג''א ש� שכתב מפני שהוא גנות� של ישראל. פרשת זכור

שהוא גנות� של  ,שא''א לקראות מעשה העגלתקנו פרשת פרה, דהיינו דכיו� זה 
תקנו בעבורו פרשת פרה, שכל מעשי' הי' נגד  ,ישראל כמ''ש במגילה (כ''ה)

שקריאת פרשת  ולפ''ז שפיר י''ל , כפרש''י בש� רב משה הדרש�.מעשה העגל
שזכירת מעשה העגל לא הי' נוהג  –  אבל עיי� ברמב''�א מדאורייתא. פרה הי

פרה הוא  שקריאת פרשת ולפ''ז י''ל ו המקציפי�.לא בדור המדבר, שה� היא
  רק מדרבנ�. 

  
וגו' וימתקו המי� ש� ) ויצעק שמות, ט''ו, כ''ה, עפ''י הפסוק (וי''ל באופ� אחר

פרש''י במרה נית� לה� מקצת פרשיות של תורה  – ש� לו חוק ומשפט 
פרשת  באותה שעה אמרנלמה  צ''עשיתעסקו בה�, שבת, פרה אדומה, ודיני�. 
פרשה זאת,  אז שלא ניתנה לה� וצ''לפרה, הלא עדיי� לא נתכה� אהר� ואלעזר. 

 ולפ''ז י''לאלא ללמוד ולעסוק בדברי תורה, כדי לקיי� אח''כ לזמ� הראוי. 
 � למעשה הפרה. דהיא מדאורייתא, כיו� שנתנה מקו השקריאת

  
 , והוא משו�לשבח אחר שנת� טע� עפ''י דברי המלבי''� (אר� חמדה)וי''ל 

, עפ''י הרא''ש במסכת פרה (ד', ד') ולא בר''ח ניס� ,�יסבנ בשני שהפרה נשרפה
מעשי' של פרה הי' ביו�, משו� דחטאת קריא רחמנא, שצרי! להיות דוקא 
ביו�, א''כ ממילא מוכח ששריפת הפרה הוה כמו הקרבה בשאר קרבנות, וזה 

, א''כ כיו� דלדעת נודע שאי� שו� קרב� נקרב אחר תמיד של בי� הערבי�
אסור להיות אחר תמיד של בי�  ,קרבהכדמות ה הוא ריפת הפרהשהרא''ש ש

צרי! להיות שריפת הערבי�, ואי� ל! מאוחר מקטרת ונרות, א''כ בודאי הי' 
שהקטורת שהקטירו נדב  � הפרה קוד� הקטורת, והובא בספר אור יקרות 

שא� נדב ואביהוא מתו סמו!  וא''כ צ''עואביהוא הי' קטורת של בי� הערבי�, 
 מדי� טומאת והכלי� אשר בתוכולמה לא נטמאו המזבח , בתו! המשכ� למזבח
 � פרשת פרה  הלא נאמר עדיי�שוי''ל , ואי! הקריבו הנשיאי� ביו� ב'. אהל

ביו�  נשרפת א� הפרה היתהאי� מטמא, א''כ  טומאת אהל, וקוד� הדיבור
וא''כ אחר מעשה נדב הראשו�, בהכרח הי' קוד� לתמיד של בי� הערבי�, 

  , כיו� שהי' אחר הדיבור.ואביהוא הי' הכל טמא
  

נדב ואביהוא מתו בר''ח ניס�, בשעה שהקטירו קטורת של בי�  –  ביתר ביאור
אהל, הוא  מדי� טומאת הערבי�, וע''כ הטע� שלא נטמאו המזבח והכלי�

הפרה  טומאת אהל לא ניתנה עד יו� ב', ולכ� לא נשרפה �פרה  שפרשת משו�
 אבל א� כבר ניתנה מטמא, (נתינת הפרשה) לא וקוד� הדיבורעד יו� ב', 

 א''כ לא יכול להקריב עוד קרבנות, כיו� שהמזבח והכלי� ,הפרשה בר''ח ניס�
לה� פרשת  (צ''ע דהא מבואר בחז''ל שכבר ניתנהנטמאו בטומאת אהל.  כבר

  פרה במרה).
  

שמטע� זה הקדימו פרשת פרה לפרשת החודש, כדי שלא להזכיר  ולפ''ז י''ל
 הטע� שנקרב ביו� ב', דהיינו מיתת נדב ואביהוא, דרק משו� מיתת נדב

, כדי שלא יטמאו המזבח והכלי� כשמתו בר''ח הפרשה ביו� ב' ואביהוא ניתנה
  . ניס�

  
, ומפטירי� , עפ''י הגמ' במגילה (ל') בשלישית פרה אדומהוי''ל באופ� אחר

 נראה מזהוזרקתי עליכ�, ואיזו שבת שלישית כל שסמוכה לפורי� מאחרי'. 
ויש להסביר עפ''י דברי פרה לפורי�. בי� פרשת  מיוחדת ושייכות שיש קשר

איתא בחז''ל זכור בפה, יכול  � זכור את אשר עשה ל! עמלק דו''ז הפני� יפות, 
שכחת הלב אמור, הא מה אני מקיי� הרי בלב, כשהוא אומר ''לא תשכח'' 

למה בכל זכירות שבתורה כגו� זכור את יו� השבת, שהוא ג''כ  צ''עזכור, בפה. 
מפני שכל הזכירות ה� צור! שעה,  וי''ל בפה, לא הוצר! לפרש, רק לגבי עמלק.

מלשו�  כמו שבת שהוא להמשי! עליו קדושת היו�, וכ� זכירת מרי� להזהר
יש הו''א שדי שלא לצור! שעה, אלא בעת ק#,  הרע, אבל מחיית עמלק שאינה

התורה לרבות זכירה בפה, והטע� הוא כי באמת הוא  , הוצרכהישכח בלב
מחיית עמלק מתיש כח היצה''ר, שהוא השר  לצור! שעה, כמו שיבואר שזכירת

  של עמלק.
  

אע''פ שעיקר מצות מחיית עמלק הוא רק בעת הק#, כמ''ש  –  ביתר ביאור
(דברי�, כ''ה, י''ט) והי' בהניח ה' אלקי! ל! מכל איבי! מסביב באר# וגו' 
תמחה את זכר עמלק מתחת השמי� לא תשכח, ג� בזמ� הזה יש צור! גדול 

כל יו� ובכל שעה, שהוא נגד היצה''ר, השר של עמלק, וכמו לזכור מחייתו ב
ולפ''ז שאמרו חז''ל יצרו של אד� מתגבר עליו בכל יו�, ובזכרו� זה מתיש כחו. 

 מועילה אהרה מטומאת המת, היבעני� ט תשחו# ממה שפרשת פרה מדבר י''ל
ע (עיי� מה שכתבתי לקמ� בש� הרה''ק ר' לטהר את הלב מטומאת יצר הר ג�

צדוק זצ''ל) וא''כ יש עני� לקרות פרשת פרה מיד אחר פורי�, דכיו� דע''י מחיית 
הוא זמ� יותר מסוגל לטהר לבו  בודאי עמלק כבר נחלש כח היצה''ר, אז

   מטומאתו. 
  

שהרמז של  וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל (תורת אמת)
בפי!, כי ביד חזקה  ) למע� תהי' תורת ה'שמות, י''ג, ט'פרשת פרה הוא בפסוק (

הוציא! ה' ממצרי�, כי ידוע שעיקר עני� יציאת מצרי� הוא לצאת מטומאה 
בטומאה מ''ט שערי�, יש לטהרה, כי כמו שיש בקדושה מ''ט שערי�, כמו''כ 

והיציאה מה� להקדושה נקרא יציאת מצרי�, וכמו שבטומאת הגו" אי� 
ל לו הטבילה ליטהר, ועיעד שיצא מקוד� מהטומאה, ואז ת ,מציאות להטהרה

בחלאת הטומאה ח''ו, אי� מקו�  תכמו''כ בטהרת הנפש, שבעוד שהנפש משוקע
להטהרה, רק בעת צאתו מהטומאה, אז הזמ� לטהר נפשו, ולכ� קוד� ר''ח ניס� 

לצאת מטומאת נפשו לטהרה, קורי�  ,שהוא זמ� יציאת מצרי� לכל נפש ישראל
, לבוא עי''ז לטהרת הנפש, מקוד� פרשת פרה, שהוא עני� הבערת הטומאה

ועתה נעשה זאת ע''י הקריאה בתורה, וזהו למע� תהי' תורת ה' בפי!, דהיינו 
קריאת פרשת פרה בתורה, כי ביד חזקה הוציא! ה' ממצרי�, ולכ� הוא זמ� 

א הרת הנפש, שהוא מבחינת גבורה, שהוהטהרה, וביד חזקה רומז על ט
היפו!, ואז נצר! להתגבר בחוזק הסייעתא להאד� בעת שעומד נגדו מניעה מה

  יד. 
  

בדי� הוא שתוקד� פרשת מגילה כ''ט) באיתא בירושלמי (הובא ברש''י ב) 
שהרי באחד בניס� הוק� המשכ� ושני לו (ב' ניס�) נשרפה  ,החודש לפרשת פרה

  שהוא טהרת� של כל ישראל. ,הפרה, ומפני מה הקדימוה
  

, משו� שיש בו צור! שצריכי� לדעת דיני טהרת טמאי� –  המפרשי� ורוביא
לפעמי� לא  ,להקרבת קרב� פסח, וא� יקראו פרשת פרה אחרי פרשת החדש

עד הפסח, ולא יוכלו הטמאי� טומאת מת להטהר, כגו� א� יהיו כבר ז' ימי� 

  

  
  פרשת 
  פרה
  תשע''ו
  לפ''ק



יחול ר''ח ניס� בשבת שקורי� בו פרשת החדש, ולשבת הבאה שהוא ח' ניס� יקראו 
, לא ישארו עוד ז' ימי� עד הפסח, ע''כ התקינו חכמי� להקדי� קריאת פרשת פרה

פרשת פרה, כדי שיהיו בקיאי� בדיני טומאה וטהרה בזמ� הראוי, ויטהרו הטמאי� 
  עד הפסח. 

  
לא שיי! ה! טעמא דאיתא בירושלמי, שהרי אי� לנו אפר דבזמ� הזה ש צ''עאבל 

שיעמדו חכמי� ה! מילתא אעיקרא הפרה, ולא קרבנות בעוה''ר, וא''כ הי' ראוי 
בירושלמי שבדי� הוא  אקד� פרשת החדש לפרשת פרה, כדאיתודדינא, שת

שלא רצו חכמי� לשנות ממה שהי'  ואולי י''לקד� פרשת החדש לפרשת פרה. ושת
  בזמ� הבית, כדי לעשות זכר למקדש, או מטע� דבמהרה יבנה בית המקדש. 

  
שקריאת פרשת פרה מועילה לטהר את  תי'הפרי צדיק (הרה''ק ר' צדוק זצ''ל) 

הלב מטומאת יצר הרע, דכמו דעשיית הפרה יש בה משו� טהרת� של ישראל, כ� 
בהפרשה גנוזה עיקר הטהרה של ישראל, וזהו הפשט בהירושלמי שהיא טהרת� של 

וכ� כל ישראל ר''ל שקריאת פר' פרה מועילה לטהר הלב מטומאת היצר הרע. 
דהא אי� בה שו� רמז על הטהרה הבאה ממעשה  ,פרה מבואר בהפטרה של פרשת
 כ� וגו' ואת רוחי את� בקרבכ�,כמו שכתוב וזרקתי עלי ,הפרה, רק על טהרת הנפש
  להתעורר על טהרת הנפש בכל דור ובכל זמ�.  ,שזהו העיקר של פרשת פרה

  
 מפטירי� ''וזרקתי עליכ� מי�ו ,בשלישית פרשת פרה )ולפ''ז י''ל הגמ' במגילה (ל'

ר) ולמה לא נקט תחלת ההפטרה כמו בשאר פרשיות (פרשת זכ צ''עטהורי�''. 
 ,שזהו העיקר של פרשת פרה ולדברינו י''לעמלק.  ל! פקדתי את אשר עשה

   להתעורר על טהרת הנפש בכל דור ובכל זמ�.
  

רשו דזאת התורה אד� כי ימות באהל, ו ), י''ט, י''דבמדברולפ''ז י''ל הפסוק (
) ארשב''ל אי� דברי תורה מתקיימי�, אלא במי שממית עצמו נ''ז ,'ל (גיטי�חז'

א� כפשוטו הו''ל ד המהרש''א פי'עליה�, שנאמר זאת התורה אד� כי ימות באהל. 
זאת התורה ללמד על ד�, כמו זאת תורת החטאת, ומדכתב א למיכתב וזאת תורת

מה  אבל צ''עצמו עלי'. אלא א''כ ממית ע ,התורה בא, שאינה מתקיימת באד�
שייכא דרשה זו שענינה התעוררות ליגיעת התורה, לפרשת פרה אדומה שמיירי 

להתעורר על טהרת  הוא העיקר של פרשת פרהד ולדברינו י''לבדיני טהרת טמאי�. 
 כדאיתא בקידושי� (ל') ,היצר, וזה שיי! רק במי שלומד תורה מטומאתהנפש 

 �  במהרש''א בחידושי אגדותועיי� ש� בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלי�. 
שכוונת אומרי� שממית עצמו עלי', דהיינו שממית כוחות הגו" המתאווי�, ומסלק 

  מעליו מותרות התאוה. 
  

למה עשיית יש להעיר  וי''ל עוד עפ''י דברי האדמו''ר מאזור'וב זצ''ל (אש דת)
מ''ב, ע''ב) כמ''ש ביומא ( וט, ורק בפע� הראשונה ע''י אלעזרהפרה הוא ע''י כה� הדי

 היתה צריכה להעשות תמיד ע''י כה� גדול.  ,הלא לפי רו� ערכה וגודל חשיבותה
 ., שפרה אדומה מטמא את הטהורי�)אולי הוא מטע� כדי שלא יטמא הכה� גדול(
לפי שבעול� הזה מטמאי� ומתטהרי� מפי הכה�, אבל לעתיד לבוא אינו כ�,  תי'ו

עליה� מי� טהורי�, ולכ� עשיית הפרה אלא הקב''ה עתיד לטהר�, כמ''ש וזרקתי 
שאי� עדיי� שלימותה של הטהרה, וא� הי' עשייתה לרמז נעשה ע''י כה� הדיוט, 

הכה� גדול, היו עלולי� לחשוב שזהו שלימותה של הטהרה, וע''כ מראי�  ע''י דוקא
 הוא פרה אדומה בזמ� הזההכוונת בעול� הזה עדיי� שלימות, והעיקר בבזה שאי� 
ימות הטהרה לעתיד לבוא, שיהי' תיקו� העול� ע''י שהקב''ה יטהר אותנו, לעורר של

   . ולא יהי' עוד טומאה כלל
  

דהנה  ,טהרת� של ישראל גנוזה בפרשת פרה אדומהש ,יש להביא סמ� לדבריו
מצות פרה אדומה ש איתא בדברי רבותינו ז''ל על הפסוק ''ש� ש� לו חק ומשפט''

כיו� שהיא וי''ל קוד� לשאר המצוות. למה נצטוו מצוה זו במרה  צ''ע נצטוו במרה.
  טהרת� של ישראל הקדימו אותה. 

  
משה ואהר� וגו' שמעו עדותיו וחק  �  ולפ''ז מוב� דברי הפסיקתא רבתי לפרשת פרה

ויכתוב  � שנכתבה תורה לשמו וכו' ובשמואל נכתב לו ספרנת� למו, שמענו במשה 
אלא מלמד שניתנה לו הפרשה  ,אבל באהר� לא שמענו �  בספר וינח לפני ה', ומסיק

זאת חקת  ,שלא תזוז ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סו" כל הדורות ,הזאת
ולדברינו פרשת פרה נוהג רק בזמ� שבהמ''ק הי' קיי�. דהא  ולכאורה צ''ע התורה.

את תורת מועילה קרי ,שעני� פרשה זו נוהג לעול�, שא" שאי� לנו בית המקדש י''ל
  הפרה כאילו נעשה הפרה ע''י הכהני� ושומרי הטהרה של ישראל.  

  
למה נסמכה מיתת מרי� לפרשת פרה אדומה כ', א') , ולפ''ז י''ל פרש''י (במדבר

שאיתא בריש צ''ע . כמו שפרה אדומה מכפרת א" מיתת הצדיקי� מכפרת ,לומר ל!
, ח', ל''ד) כאשר עשה ביו� (ויקרא, ולכ� פירש הא דכתיב יומא דפרה אינה מכפרת

זה מעשה יוה''כ.  –זה מעשה פרה. לכפר  � לעשות  –הזה צוה ה' לעשות לכפר עליכ� 
, והכי מוכח עוד ש� זו מעשה פרה, שהרי אינה מכפרת –משו� דא''א לומר לכפר 

פרת דאע''פ שכל הפרות לא היו כי א� לטהרה,  הנצי''ב (הרחב דבר) תי'בד" מ''ג. 
כיו� שמשה נת� נפשו ע''ז שיכופר אותו  אה לכפר על מעשה העגל,בש שאני, משה
שג� מרי� היתה מצויינת בזה, שהרי הנשי� לא עבדו את העגל,  ולפ''ז י''ל עו�.

ומסתמא בא על פי מורה דר! שלה�, היא מרי� הנביאה, ומשו� הכי נסמכה מיתת 
 ולדברינו י''ל מרי� לפרה, דהיינו פרה הראשונה, דשניה� היו מכפרי� על העגל.

לטהר הלב מטומאת היצר שאע''פ דהפרה עצמה אינו מכפר, אבל קריאתה מעורר 
  , ועי''ז באה לנו כפרה. הרע
  

כדי לקדש את חודש ניס�, שהוא ראש  ,החודש קוראי� אותהפרשת ש וי''ל עוד
אלא א� הוא טהור, ולכ� קוראי� פרשת פרה  ,לחדשי�, וא''א לאד� לקדש דבר

   שהוא טהרת� של ישראל. ,קוד�
  

א''ר יוסי ב''ר חנינא בשעה שעלה משה למרו� מצאו  �  עפ''י המדרש וי''ל עוד
 ,והי' אומר הלכה משמו של רבי אליעזר ,להקב''ה שהי' עוסק בפרשת פרה אדומה

ופרה אדומה בת שתי שני�, אמר לפניו רבש''ע כל העליוני�  ,עגלה ערופה בת שנתה
אומר הלכה משמו של בשר וד�, אמר לו עתיד צדיק אחד  ואתה ,והתחתוני� של!

ואליעזר שמו, ועתיד לעסוק בפרה אדומה תחלה, ואומר עגלה בת  ,לעמוד בעולמי
נראה שנתה פרה בת שתי שני�, אמר לפניו רבש''ע יהי רצו� מלפני! שיהי' מחלצי. 

הלכה  ואומר ,החשיבות של פרשת פרה, עד כדי כ! שהקב''ה עוסק בפרשת פרה מזה
אע''פ שאי� הלכה כמותו, כיו� שהוא עתיד לעסוק בפרה תחלה, ולכ�  ,בש� ר''א

  הקדימו קריאתה. 
  

בב' ניס�, תיקנו קריאת שריפת הפרה הראשונה הי' דאע''פ ש באופ� אחר,וי''ל 
לרמז דטהרת� של ישראל אינו מוגבל לזמ� מיוחד,  ,הפרשה קוד� לזמ� ההוא

  ואדרבה הוא נוגע לכל יו� בשנה. 
  

על הגמ' במנחות (ק''י) מנחות)  –וי''ל עוד עפ''י דברי החפ� חיי� (ליקוטי הלכות 
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאש�,  (ויקרא, ז', ל''ז) אמר רבא מאי דכתיב

מנחה ולא חטאת ולא אש�. אמר רב יצחק  כל העוסק בתורה א''צ לא עולה ולא
מאי דכתיב (ויקרא ז') זאת תורת החטאת וזאת תורת האש�, כל העוסק בתורת 

 צ''עחטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אש� כאילו הקריב אש�. 
מי  ,משו� דבכל מקו� שאנו אומרי� וי''לכוונת רבא מה הוסי" על רבי יצחק. 

משמע מזה שאותו דבר פלוני הוא  ,שעושה דבר זה חושבי� לו כאילו עשה דבר פלוני
כמו כל הכועס כאילו עובד  �  אלא שזה נחשב ג''כ כמו אותו דבר, בי� לעונש ,העיקר

כגו� מה שאמרו כל הממלא גרונ� של  �  ע''ג, עבירה העיקרית היא ע''ג, ובי� לשכר
בח, ניסו! הוא העיקר, והכא כיו� שאמר ר''י ת''ח יי� כאילו מנס! על גבי המז

משמע שמעלת ההקרבה הוא יותר ממעלת  ,שמעלת התורה הוא כאילו הקריב עולה
מעלת התורה הוא נעלה יותר מהקרבה גופא, ולזה אמר שהתורה, ובאמת זה אינו, 

 ,דכוונת הכתוב הוא שא''צ לתיקו� העולה, שבאותו פרשה שבתורה הוא ניתק� יותר
תא במדרש (פרשת וירא) בטלו הקרבנות לא בטלה התורה, האי דלא איעסק וכ� אי

בקרבנות ליעסק בתורה ויתהני לי' יתיר, והיינו לימוד התורה מעניני הקרבנות 
כדמוכח ש�, ומטע� שאור התורה עולה על הכל, רק מ''מ בזמ� דאפשר לקיי� 

של הקרבנות,  לא הי' יכולת ביד האד� לפטור עצמו בלימוד תורת� ,במעשה ממש
והוא גזירת המל! לקיימ� במעשה  ,דאז היו הקרבנות כמו שאר מצוות מעשיות

מי שמחוייב איזה קרב� יצטר!  ,דוקא, וכ� כשנזכה בימינו שיבא משיח צדקנו
עצ� התיקו�  ,להביא (כדאיתא בשבת י''ב) אבל בזמ� הזה שא''א לקיימ� במעשה

בזמ� המשכ� הי' פרשת החודש קוד� פ דשאע'' ולפ''ז י''לנעשה יותר ע''י התורה. 
, וא''א לקיימ� במעשה רק אחר לקיימ� במעשהדכ! הוא גזירת המל!  ,פרשת פרה

 ,הזה דאי� כא� משכ� פרשת פרה קודמת ראש חודש שהקימו המשכ�, אבל בזמ�
  שהוא טהרת� של ישראל. 

  
פרה היא פרשת  � תרפ''ה, א') סי' המשנה ברורה (וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי 

כדי להזות בה  ,שכ� הי' שריפתה במדבר סמו! לניס� ,בשבת קוד� פרשת החודש
ויוכלו  ,מיד אחר הקמת המשכ�, כדי שיהיו טהורי� ,את ישראל באפר החטאת

שג� עלינו יזרוק מי�  ,לעשות הפסח בזמנו, לכ! קורי� פרשה זו להתפלל לפניו ית'
עד אחר  ,ה את ישראל באפר הפרהלא היזשאע''פ ד ולפ''ז י''לטהורי� במהרה. 

וזהו שלא כדברי הירושלמי  ,הקמת המשכ�, שריפת הפרה במדבר הי' קוד� ניס�
 שג� שריפת הפרה הי' בב' ניס�.  ,הנ''ל

 
פע� סיפר הרה''ג ר' מאיר שפירא זצ''ל  סמכו זקני העדה את ידיה� (ויקרא)ו

מעשה שראה בפנקס החברא קדישא שבלובלי�, סיפור נפלא  ,אב''ד לובלי�
שעוד לא נדפס ומצוה לפרסמו מבחינת גדולי� מעשי צדיקי�. תלמיד אחד 

ובני� לא היו לו, לימי� חלתה אשתו והלכה לעולמה, א� ג�  ,הי' להמהרש''ל
בחלו" ימי אבל אשתו, הל� אבר� זה כפו" מרה שחורה, קראו המהרש''ל 

פשר הדבר, אמר לו שרגעי� מועטי� לפני מות אשתו הבטיח לביתו ושאלו ל
, ואת לה בתקיעת כ" שלא יתחת� שנית לעול�, ועתה הנהו עדיי� צעיר לימי�

כשמוע המהרש''ל את העני� הורה לו לשאת אשה  הבטחתו לא יכול להפר,
א� לא  נגולה מעל לבו, כעבור זמ� התחת�, בהיתרו, האבר� יצא שמח כשאב�

 האבר� נפטר לבית עולמו, –מועטי� וכל לובלי� היתה כמרקחה עברו ימי� 
 ,ביקש להזמי� אליו מיד את אנשי החברא קדישא ,כשסיפרו זאת להמהרש''ל

וצוה לה� לעשות לאבר� את טהרתו ולהתנהג בו כרגיל, אול� כשיהיו מוכני� 
להניחו בקברו יודיעו לו, כשהודיעו להמהרש''ל על קיו� הוראותיו, הופיע 

 –שלו� שלו� לכ� פמליא של מעלה  –וכתב פתקא בלשו� זה  ,ית החיי�בב
יכ� בכח התורה גוזרני על –אי� יתכ� והלא עשה דוחה לא תעשה שבתורה 

המהרש''ל חת� שמו בפתקא, וצוה לשי� אותה בידי  שתחזירו האבר� הזה,
תמו, ושיעזבו כול� את בית הנפטר, ולהניח את הנפטר בקבר מבלי לס

עבור שעה קלה נפלה תדהמה ברחבי העיר ומכל עבר נשמעו זעקות כ העלמי�,
ברחובות כאילו לא אירע האבר� יצא מקברו בתכריכיו, והתהל� לו  –מחרידות 

אול�  � הטביע מאורע נפלא זה על לובלי�,מוב� מאליו איזה רוש אתו מאומה,
, המעשה עדיי� לא בא לסופו, כי עכשיו לא הי' נמצא אשה שרצתה להנשא לו

א� גזר המהרש''ל שוב בכח התורה  י מילתא זוטרתא היא להתחת� ע� מת,וכ
לאחר ימי�  , וישכיח את העני� וכ� הי',על שר השכחה שישתלט על לובלי�

נשכח כל העני� מאנשי לובלי�, האבר� הזה הפ� להיות שוב כאחד האד� 
� וזכה לראות בני� ובני בני� עוסקי ,מעורב ע� הבריות, נשא בת טובי�

  בתורה ובמצוות. (סיפורי רבי מאיר שפירא)  
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