
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המלכותשלבי גדילה של  שלשה –רה אֻדמה תמימה" פ"

פרה אדמה  ... ויקחו אליךזאת חקת התורה" –השבוע פרשת חקת 
 אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על".תמימה 

" נתחיל במשהו תוכני: פרה אדמה תמימהלגבי עצם הענין של "
שלמלכות, לנוקבא,  ר כאן במלכות, אלאומר בפשטות שמדובהזהר א

קודם היא  –יש כמה שלבי גידול. בכללות יש לבת שלשה שלבים 
כשבונים את , אשה שלמה. בוגרתובסוף  נערה, אחר כך קטנה

הנוקבא באחורי הז"א, כשהיא דבוקה גב בגב באחור, לפני הנסירה 
היא בקטנות, והיא נבנית מהגבורות שבדעתה, אותן היא מקבלת 

 3", פרהמהיסוד של ז"א. כל זמן שהמלכות במצב של קטנה היא "
הרבוע  4הוא המשולש הראשון,  3. 3-4-5-אותיות. הכל קשור כאן ל

מספר ההשראה הראשון. זה כבר תהליך של גדילה.  5-ן והראשו
יוצאים מהזהר ערכים חשובים אצלנו, להסביר את המספרים 

, הוא מצב של קטנות. הבת משולש, 3-הצורניים. יוצא מהזהר ש
. ..הקטנה היא צורת משולש, כנראה אוהבת לחשב ולצייר משולשים

סוד הנסירה  –אבל ברגע שהיא קצת גדלה היא הופכת להיות נערה 
יין לא. כדי שתהיה דנערה כבר ראויה להתחתן, וקטנה ע בקבלה.

להתחתן צריך לנסר אותך, שתוכל לחזור מאחור באחור לפנים  ראוי
!(. נסירה=  נערההוא סוד הנסירה )-בפנים. לכן כל סוד הנערה הוא

מה קורה בנסירה? כל הדינים של ז"א עוברים לנוקבא. כלומר, אם 
דווקא בהכנה  –של הבת מהגבורות, בנערותה בקטנותה בנינה 

היא מקבלת מנת יתר של כל הגבורות. מה קורה אצלה?  –לנישואין 
. במצב של נערות רבועאותיות,  4 –" אֻדמהה"פרה" הופכת להיות "

אומרים גם על בן שמגיע לפרקו, פרק האיש מקדש  –מגיעים לפרק 
משולש, אבל וזה הזמן של רבוע. כשאינך מוכן להתחתן אתה  –

"ומספר את רבע ישראל", לשון  –כשאתה מוכן להתחתן אתה רבוע 
זווג. לאחר הנסירה הנער נשאר כולו חסד )מעביר את כל הדינים 
לנוקבא(, "זכר חסדו", אך כעת מדברים על הפרה, שכאשר מקבלת 
את כל הדינים היא נעשית אדומה. אדום הוא גם צבע של תשוקה, 

. אדום בקדושה הוא משהו טוב מאד, כמו של "ואל אישך תשוקתך"
שכתוב "איש ואשה זכו שכינה ביניהם", שהאש הופכת להיות אש 

 זה הפשט של אדומה.של האשה.  ה-של האיש וה י-קדש, בזכות ה
איפה רמוז בתורה חוץ מהפשט של "אדמה"? כתוב בזהר שכבר 

סוקים רמוז במלים הראשונות של הפרשה, "זאת חקת התורה". יש פ
שכתוב "זאת התורה" או "וזאת התורה", כפי שנסביר, אך כאן כתוב 
"זאת חקת התורה". יש עוד פעם אחת בתורה שכתוב כך, קצת יותר 
מאוחר בחומש במדבר, בפרשת גיעולי נכרים שאלעזר אומר. כאן 
פעם ראשונה, ובקושי מזכירים את הפעם השניה שכתוב. כאן שם 

"חקת" היינו דין, רק שהזהר אומר הפרשה "חקת". הזהר אומר ש
או "דינא דאורייתא" או "גזרה  –שיש שני פירושים ב"חקת התורה" 

דאורייתא". הכל מאמר של רבי יוסי, שהוא המלכות. עיקר דרשת 
הפרה בזהר הוא של רבי יוסי. אחר כך בא רבי אלעזר בנו של רשב"י, 

אלעזר )בן שדורש בצוויו. האבא של הרבי כותב פשט הכי פשוט, כי 
אהרן, בזכות היותו בן לצדיק יסוד עולם( עשה את הפרה. וכן, בין 

"הוי'  –תלמידי רשב"י רבי אלעזר הוא החכמה ו"אבא יסד ברתא" 
בחכמה יסד ארץ". לכן שני אלה דורשים את הפרה, אבל העיקר הוא 

שבעצמו המלכות. הוא אומר ש"חקת התורה" "דא דינא  –רבי יוסי 
-זרה דאורייתא". מסביר רבי לויק את ההבדל, שהואדאורייתא ודא ג

הוא מה שהסברנו עד כה: "דינא דאורייתא" היינו הקטנות של 
דינא הפרה עצמה היא " –הנוקבא, דין תורה. זה סוד המלה פרה 

 –ב ותאף שלא כ –", "דינא דמלכותא דינא". אפשר להבין דאורייתא
שהמשפט "דינא דמלכותא דינא" קשור גם למלכות של גוים, ולא 

רק ישראל, כי המלכות בקטנות. זה רמוז בפרה, במשולש. אחר כך 
". גזרה דאורייתא" –הוא אומר שיש עוד מדרגה של "חקת התורה" 

גזרה רומזת לסוד הנסירה, המצב של הנערה. התורה עושה גזירה 
ותר גבוה. כלומר, בתוך המלכות מדרגה י –וזה כנגד המלה "אדמה" 

מעבר  –יש מה שנקרא דין המלכות ויש מה שהמלכות גוזרת גזרות 
לדין של המלכות, שיש כח במלכות לגזור. שניהם לכאורה דין 

גבורה, וגם גזרה היא גבורה. בכל אופן אלה הינו דין ודאי  –וגבורה 
שתי רמות. כנראה שאין פה מלכות שיש לה כח לגזור גזירות 

דין, חידוש. "דינא דמלכותא דינא" צריך להיות, "שאלמלא  – חדשות
מוראה איש את רעהו וכו'", אבל זה שתהיה אדומה, "גזרה 

או  –אדום  –דאורייתא", זה כבר חידוש. כמובן, אם זו מלכות רוסיה 
מלכות אדום המקורית, עשו, הגזרות הן גזרות רעות. הרבה פעמים 

המלכות, "דינא דמלכותא", ויש יש את דין גזרות נגד עם ישראל. 
גרוע ביותר, אדום מאד, אדום טמא. אבל גם בעם  –גזרות המלכות 

גם צבע שמח, כאמור אדום הוא  –ישראל אדום טהור, אדום שמח 
צריך  לקב"ה. א גם תשוקה של אשה לבעלה ושל כנסת ישראלשהו

 פרה אדומה.
 – "תמימהעד כאן פרה אדומה, קטנות ונערות, אבל התכלית היא "

. אם נחבר את כל 5-. השראה היא שכינה ביניהם, ההשראהזו כבר 
בעצמו הוא המשולש  3-, ש3)כלומר משולש  5עד  1-המספרים מ

ה, "שכינה -, השראה( נקבל י5, רבוע, ועוד 4הראשון כנ"ל, ועוד 
ביניהם". להתחתן ולהתחיל להוליד זה רבוע, אבל התכלית היא 

מה הפשט של תמימה? שהיא  "תמימה". –השראת השכינה בבית 
תמימה באדמימותה, לגמרי אדום. לפי הפשט המלה "תמימה" 
לכאורה יותר אדום מאדום, אבל כשאני קורא את המלים "פרה 
אדמה תמימה" איני חייב להבין כך. להיפך, במלה "תמימה" אני 

". הרי פותח "זאת חקת התורה". אמרנו תורת הוי' תמימהשומע "
שונות, "דינא דאורייתא" ו"גזרה דאורייתא", הן ששתי המדרגות הרא

דין, כפי שהזהר מפרש. אבל המלה  –רמוזות במלה "חקת" 
השלישית, "תמימה", כבר לא שייכת ל"חקת" אלא ל"התורה". הרמז 
המובהק הוא ש"תורת הוי' תמימה משיבת נפש". יש בכח האדום 

שיבת "תורת הוי' תמימה מ להשיב נפש, להשיב את זרימת הדמים.
      נפש" היא ה"תמימה" של "פרה אדמה תמימה".

  (ה' תמוז ע"ב)

 

 )חלק א'( השבירה והתיקון –וש הראיה )תמוז( ח

והחוש הוא  חלכל חדש יש אות ויש חוש. האות של חדש תמוז היא 
. מצד ראיהלשון  –ראובן  שבט. השבט של החדש הוא חוש הראיה

חי יעקב אומר לו "ראובן בֹכרי אתה כ –אחד ראובן הוא הבכור 
אך הוא הפסיד את מעלתו זאת כי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז", 

"פחז כמים אל תותר". הוא היה "פחז כמים" גם בגלל הראיה שלו. 
השבירה היתה באור העינים של א"ק. כל  –הראיה היא הכח שנשבר 

קן[ משה "אשר עשה ]ת –התורה כולה היא כדי לתקן את הראיה 
לעיני כל ישראל", לתקן את אור העינים, לראות איך "בראשית ברא 
אלהים את השמים ואת הארץ", את ההתהוות התמידית, וגם לראות 
בעין טובה כל יהודי. כדי לראות את כבוד ה' צריך לכבד את הבריות 

כך מגלים את כבודו של  –"איזהו מכובד? המכבד את הבריות"  –
 ". הכל קשור לחוש הראיה. ברא לכבודו בורא עולם, "שהכל

אצל עמי קדם, וגם אצלנו, במסורת ישראל, במיוחד בספרי הקבלה 
בעץ חיים של האריז"ל ובמאמרי חסידות עמוקים של רבי הלל  –

חוש הראיה הוא קודם כל הוצאת אור מהעינים, כמו  –מפאריטש 
האור שיצא מעיני א"ק. כך היה הדבר פשוט ומובן בימי קדם, אצל 

ששללו  –ס והמדע המודרני נהרנס –כל העמים, עד התקופה החדשה 
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זאת, כמו הרבה מיתוסים שניסו לשבור ולשלול מכל וכל. 
הוא המיתוס שיוצא  –בלשונם הם  –מהמיתוסים הכי גדולים שיש 

איה היא אך ורק קרני אור מהעינים, כך לדעתם. הם מסבירים שר
אור השמש או אור ממקור אחר אחר שנופל על החפצא, על החפץ, 
ואז מגיע כאור חוזר לעינים ולמוח וכו'. אבל לומר שיש אור שיוצא 

 מהעינים לקראת החפצא מופרך בעיניהם. 
עשה לאחרונה, מסוים פרופסור קר שאף על פי כן, על פי מח

 –חורים משכילים ב –חמשים אחוז מהסטודנטים באמריקה 
מאמינים שיש אור שיוצא מהעינים. קשה לשבור את ה'מיתוס' הזה 
שיוצא אור מהעינים. כנראה שיש דברים בגו. לא רק זה, אלא בא 

ומעיז לומר, בעקבות ניסויים  –ואחריו יש עוד כמה  –פרופסור אחד 
שקיים במשך הרבה שנים, שאכן ה'מיתוס' הקדום הזה נכון ואמתי. 

להחזיר עטרה  –( cutting edgeזה מדע הכי מעודכן )אם כן, 
 ראש חדשהעינים, תגלית השייכת לשיש אור היוצא מ –ליושנה 

 תמוז.
הם יותר קרובים לעולם התהו, בו  –ככל שימי קדם הם 'ימי קדם' 

כשהרבי נתן לנו את הנוסחא עיקר העוצמה שיוצא אור מהעינים. 
דתיקון" כנראה התכוון גם המשיחית של "אורות דתהו אבל בכלים 

מהו המדע היום?  לכך, שאורות דתהו הם אורות שיוצאים מהעינים.
לפי זה אפשר לתת ציון לשבח למדע, ששואף להיות שייך רק 
לעולם התיקון. בעולם התיקון, אם יש איזה רשימו של אור שיוצא 
מהעינים הוא רק רשימו בעלמא, שמאד קשה להבחין בו, לכן צריך 

ופסור ולעשות ניסויים מאד עדינים כדי לגלות שאולי בכל לבוא פר
שארית, רשימו. בעולם התהו זה היה  –זאת משהו יוצא מהעינים 

מאד מוחשי. האריז"ל מתחיל את שער עולם התהו בכך שבת יענה 
יש אור  –במקום לדגור על הביצים היא מחממת אותם במבט עיניה 

את כל הנושא של עולם ממשי שיוצא מהעינים. כך האריז"ל פותח 
 עם תוקף האור שיוצא מהעינים. –התהו 

לימים בהם  –וכך כתוב בספרי הרומאים מאותן שנים  –יש סברא 
המציאו את המנהג להצדיע למפקד בצבא. יש כל מיני סוגיות 
וסיפורי מעשה לגבי הצדעות. מאיפה בא המנהג להצדיע? יש הסבר 

החילים עשו מסדר והמפקדים דעה החלה ברומא, כאשר שההצ
הסתכלו חזק על כל חיל וחיל, ומרוב התוקף של אור העינים של 

ם, שמו את היד על העינים, ומכך פניהאת המפקד פשוט הסתירו 
 נולד מנהג ההצדעה למפקד. 

לכאורה, איך שלא נפרש את ההצדעה הזו, היא מנהג גוים. קצת 
שמצדיעים  –פלא שגם הרבי אישר ואימץ את ההצדעה בצבאות ה' 

כנראה שיש משהו בכח ההצדעה שמעורר את אור העינים, למפקד. 
זה  –הכניס אותם בכלים דתיקון "אורות דתהו", שצריך רק ל

 על דרך "אשר עשה משה לעיני כל ישראל". –התפקיד שלנו 
האור הזה הוא שארית מעולם התהו. למה הוא היה באמת יותר  

אצל השליטים והמפקדים של רומא? כי רומא היא אדום, עשו, עולם 
התהו בעצמו )"ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך 

ראל"(. לכן יש באמת להניח שכאשר המפקדים של מלך לבני יש
רומא הסתכלו על החילים יצא הרבה יותר תוקף של אורות דתהו, 
יותר מהמפקדים שלנו, כי הם התהו בעיצומו, עד שהיה צריך 

להצדיע. כמו שהיום בכל רכב יש משהו  –להסתיר את הפנים 
     לכך שמשה ההצדעה. –להסתיר את קרני אור השמש 

 ה("סיון ע ')ל  
 
 

 בין "עניי עירך קודמין" ל"קנה מיד עמיתך"
, וחלוקת הדולרים לפניעל, עברו ב-פעם באו לרבי מהנהלת חברת אל

עדיף שזה על, -איזה ווארט שכדאי לנסוע באל ורצו שהרבי יאמר
להראות  –על אמר לרבי -מחברות של גוים. אחד ממנהלי חברת אל

שבתורה כתוב ש"עניי עירך ועניי עיר  –שהוא יודע ספר, יודע ללמוד 
על. הרבי -עניי עירך קודמין", לכן צריכים לתת פרנסה לאל –אחרת 

על, אבל לא בגלל -לא בשביל זה. אני בעד שיסעו באל –אמר לו 
כל דבר  –"עניי עירך" אלא בגלל המצוה בתורה "או קנה מיד עמיתך" 

 ור ליהודים. שקונים אם אפשר צריך לקנות מיהודים וכך גם למכ

רואים שהרבי בפירוש נוקט במצוה לקנות מיהודי דווקא, לא מפני 
אלא כי אתם אחים  ,ענייםהם על כי -שהוא עני. הרבי לא תומך באל

 שלי, אתם העם שלי. 
כתוב שמי שאין לו דעת הוא עני בדעת. כאשר מישהו נכנס ורוצה 
ללמוד תורה בבית חב"ד אפשר להתייחס אליו כמו אל עני, עני 

העשיר צריך  –בדעת. אני עשיר, יודע הרבה תורה ב"ה, והוא לא יודע 
לפרנס את העני. זה ראש של צדקה, מצוה גדולה מאד, אבל הרבי 

ות זבולון, סוחר, לעשות עסקים. רק כאן אומר שצריך קודם כל להי
צריך לדעת שיש בעסקים הלכות, וההלכה אומר שקודם כל תעשה 

 תמכור ליהודי ותקנה מיהודי.  –עסק עם יהודי 
מה זה אומר בשליחות? לכל יהודי, אפילו שלא למד תורה, יש 
הרבה חכמה, הרבה דעת, הרבה הברקות. כל יהודי מבריק, ואני צריך 

אני צריך לקנות ממנו דברים וגם למכור  –כאח ממש  להתייחס אליו
לו, כי הוא יהודי. צריך לקנות את כל הדברים הטובים ממנו ולמכור 
לו את כל הדברים הטובים שלי. אז אנחנו מתחברים, לא על רקע 

הוא מהעם שלי, יהודי,  –אלא על רקע של "עמיתך"  ,של עשיר ועני
מגלה את היהלום שלו,  והמסחר מחבר אותנו. עם המסחר אני גם

 מביא הביתה הרבה יהלומים, הרבה יהודים טובים. 
הוא יהלום, רק צריך לגלות לו כמה שהוא יקר,  –יהלום הוא לא עני 

צריך רק להוריד ממנו את העפר החיצוני שמכסה על היהלום, ללטש 
 –אותו ולצחצח אותו. כך לכתחילה צריך להתייחס אליו כיהלום יקר 

ממנו וגם למכור לו את כל הדברים הטובים שלי, כל  לקנות-לשמוע
"או קנה  –הדברים של הרבי, של המשלח. זה להיות סוחר בשליחות 

מיד עמיתך" וגם "וכי תמכרו ממכר לעמיתך". כל יהודי הוא 
 )כ' תמוז ע"ה(                                                            "עמיתך".

 
 

חוקים,  –הרבי אומר שידוע שהתורה מחולקת לשלשה סוגי מצוות 
 –הם למעלה מטעם ודעת, אין להם טעם  חוקיםעדות ומשפטים: 

 שעטנז, פרה אדומה וכו'. 
הם מה ש"אלמלא נתנה תורה ח"ו היינו לומדים גזל מנמלה  משפטים

"מלפנו מבהמות ארץ", שמתוך השכל שלנו היינו לומדים  –וכו'" 
טובות מתוך הטבע. אלה משפטים, שהשכל האנושי יכול הנהגות 

לעמוד עליהם מצד עצמו. איך? שמתבונן בעולם, מתבונן בטבע. אם 
 לא היתה נתנת תורה ח"ו היינו לומדים זאת מתוך הטבע. 

. מהן עדות? אות וזכרון למשהו. עדות עדותבאמצע, בין זה לזה, יש 
סים, להזכיר את הנס, הם החגים, "זכר ליציאת מצרים", להודות בנ

לא לשכוח את הנס שה' עשה אתנו. כך אנחנו מתקשרים, תוך כדי 
הנס הכי גדול הוא לשון נישואין, שייך לחתן  –שחוגגים את הנס 

וכלה. כמו שידוע בהלכה, הרוגאטשובר אומר שנישואין הם פעולה 
נמשכת, כל יום צריך לזכור אותם ולקדש מחדש. המצוות שנתנו כדי 

כח, כדי כל הזמן להתחדש ולהתקדש ולחגוג מחדש, הן שלא נש
 (ו"ז סיון ע"אור לט)                                        העדות של התורה. 

 
 
ת, חקלח רקג' תמוז שמחבר בין שתי הפרשיות האלה, -יש משהו ב 

, האחור והפנים של מדת הנצח. כל הענין של הרבי הוא חק-ל קחבין 
חיים נצחיים, "דידן נצח". כל הענין של הרבי הוא  –מדת הנצח 

לנצח, צריך לנצח. יש קצת דמיון לרבי נחמן שהענין שלו היה 
"נצחתי ואנצח", נחמן בגימטריא נצח )והיום שלו בספירת העומר 

שחייבים  –הוא נצח שבנצח(. אצל הרבי ענין הנצח היה באופן מיוחד 
צל רבי נחמן לא היה לנצח, חייבים להביא משיח בפועל ממש. א

 –הכרח להביא משיח בדור הזה, ברגע הזה, אלא רק שאנחנו ננצח 
אצל הרבי הנצח היה  יח לאחר זמן, ואילומשההוא השאיר את 

חק הוא מהאחור )בחינת -קח ל-"משיח נאו". הסוד הזה שלבוא מ
אחר זמן( לפנים )בחינת פה ועכשו ממש( של הנצח. כדי שיתגלה 

, למחוקק, חקל –יודה בסוף למשה רבינו , האחור, שקרחמשיח צריך 
פרה אדמה( פצתה  – אֻדמה)אותיות  אדמהסוד הפרה. אפילו כשה

"ירדו שאול ויעלו", יקומו לתחיה, כתוב ש –את פיה ובלעה את קרח 
 (תמוז ע"הה' )                                          יזכו גם לחיים נצחיים.
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