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 דתשס"פרה  – כי תשארעוא דרעוין פ' 
 

זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך 

וגו'. ובמד"ר: אמר מרע"ה לפני הקב"ה ראוי שיהיה כסדום 

שאמרת אילו יש עשרה צדיקים לא אשחית בעבורם ועכשיו יש 

לך עשרה צדיקים, א"ל הקב"ה מי אלו עשרה  צדיקים, א"ל אני 

לעזר ואיתמר יהושע וכלב ופנחס, א"ל הקב"ה הרי אינם אהרן א

רק שבעה, א"ל אברהם יצחק ויעקב מתים או חיים, א"ל חיים, 

א"ל הרי עשרה צדיקים. הה"ד זכור לאברהם ליצחק ולישראל 

וצ"ב, דהלא היו עוד צדיקים בדור ההוא, ומדוע  עבדיך וגו'.

הוצרך להחשיב עשרה צדיקים דוקא יחד עם האבות 

 ושים.הקד

 

עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי  א"ר

מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר וזרקתי עליכם מים 

טהורים וגו'. ואומר מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את 

הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל. וצ"ב מאי ואומר, מדוע 

הוצרך לעוד פסוק, ובפרט שאין זה המשמעות הפשוטה 

 בפסוק.

 

הוא, עפ"י מה דאי' בנועם אלימלך )אשר היום יו"ד  עניןוה

דיליה( בענין פרה אדומה המטהרת טמאים ומטמאת טהורים, 

דהנה האדם אשר מתבונן בדעתו רואה ומכיר כי כל אשר עושה 

הכל מכוחו ית' ואין בו עדיין כלום שהשיג מכוחו, והוא שפל 

רה אשר בעצמו ומדמה בדעתו כי טמא הוא, זוהי סגולת אפר פ

 –מטהרת טמאים, היינו מי שמדמה בדעתו כי טמא הוא 

הצדיקים אשר הם תמיד שפלים בעצמם ומדמים בדעתם כי 

עדיין לא התחילו בעבודתו ית', הם מטהרים ע"י הפרה 

ומשיגים דעת ודביקות בקונם. אבל הרשעים תמיד בטוחים 

בעצמם כי מושלמים הם בעבודה והרי הם טהורים ושלמים 

ממלאים כל תפקידם ככל אשר נדרש מהם. וסגולת  והרי הם

אפר הפרה היא שמטמאת טהורים, היינו מי שמדמה בדעתו כי 

טהור הוא, ע"י אפר הפרה רואה את האמת כי עדיין רחוק הוא 

מעבודתו ית' ועליו לעמול ולהתייגע עד שיגיע לתכליתו 

בעבודתו. אמנם אף מי שמשפיל עצמו יראה ויתבונן שלא 

שפלות לידי עצבות ומר"ש ח"ו, ולא יפול ברוחו תביאהו ה

לאמור שבמילא הוא כבר כ"כ שפל ורחוק וא"כ מה לו להוסיף 

ולהתייגע ביגיעת בשר ולהתאמץ בעבודתו ית' כי ממילא הוא 

צריך להתחזק ולהתאמץ מכאן  -מרוחק וכו', אלא אדרבה 

ולהבא, ושפלות זו תביאהו להשתוקק ולהוסיף בעבודתו 

בוראו, ואזי יהא כמאה"כ ,מרחוק ה' נראה לי', ע"י להתקרב אל 

 שמשפיל עצמו יזכה להתגלות אורו ית'.

 

,מי יתן טהור מטמא לא אחד', שהאדם אשר מחזיק  וזהו

עצמו טמא ושפל בעצמו, טהרתו באה ע"י ש,לא אחד', שאינו 

 עומד במדריגה אחת אלא מתעלה מדרגה לדרגה.

 

רה וקדושה וטהרה הם ביאור אפ"ל, דהנה לימוד התו וביתר

תרין רעין דלא מתפרשין והא תלוי בהא. כי ע"י לימוד התורה 

האדם מתקדש ומיטהר, וע"י שמקדש ומטהר עצמו יכול 

ללמוד כראוי ואזי לימודו מביאו לדבקות בה' ית'. וע"כ אף 

שעיקר הטהרה היא ע"י לימוד התורה אשר עי"ז הוא עיקר 

להקדים לזה את דביקות האדם בבוראו, אבל על האדם 

השפלות, שע"י שיודע שאין בו מאומה ואוחז עצמו לכלום, זהו 

חלק הטהרה אשר נדרש מצידו, ואחר זה יכול הוא להיטהר ע"י 

 לימוד התורה אשר הוא הטהרה בשלימות מאתו ית'.

 

יסוד הטהרה בפרה אדומה, אשר ההתחלה היא ע"י  וזהו

ו עושה כלום שהאדם משפיל עצמו, ומזין עליו אפר פרה ואינ

מעצמו, ומכיר כי אין הוא עושה מאומה בכחו. והעיקר שיודע 

שכל הטהרה היא בכח הקב"ה, וכמו שאומרים ביוצרות: ,אם 

לא ימך כאזוב וישפיל עצמו כתולעת איך יטהר באזוב ושני 

תולעת', וע"י הקדמת השפלות אשר היא תחילת הטהרה, 

א הוא, עי"ז אח"כ כדכתיב ,והזה הטהור על הטמא', ויודע כי טמ

אח"כ באה הטהרה ע"י עשייתו  –הולך למקוה מים וטהור 

אשר היא מטהרתו בשלמות מטומאתו. וכן בלימוד התורה, 

אשר קודם הקדמת הטהרה ע"י שמשפיל עצמו ואח"כ ע"י 

לימוד התורה נפשו נטהרת ומזדככת ]וכמאמר רז"ל: הוקשו 

ם מטומאה אוהלים לנחלים לומר לך מה נחלים מעלים את האד

 לטהרה אף אוהלים כן[.

 

 

  



 

ביאור המשנה, אשר טהרת בנ"י היא מקודם ע"י  וזה

הקדמת השפלות וההכרה באפסיותו, וזוהי הטהרה הראשונה, 

שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וגו', ע"י שהאדם 

שפל בדעתו ומרגיש שאינו עושה מאומה בכוחו ורק הקב"ה 

. ואח"כ באה חלק הטהרה ,אביכם שבשמים' -הוא המטהרו 

,ואומר מקוה ישראל ה'', ע"י שאדם מייגע  -ע"י יגיעת האדם 

 עצמו ביגיעת התורה אזי יבוא לטהרה אמיתית ושלימה.

 

הענין במעשה העגל, אשר בשעת קבה"ת היו בנ"י  וזה

בגדלות המוחין ושלימות הדעת, אמנם אחר ארבעים יום נפלו 

ה הראה להם השטן מיטתו לקטנות הדעת, כדברי חז"ל שביום ז

של משה רבנו כאילו מת, כידו שמרע"ה הוא שלימות הדעת 

של כלל ישראל, וע"כ עשו את העגל וכו'. אמנם אח"כ בעת 

אשר מרע"ה ביקש עליהם רחמים אמר לפני הקב"ה כי המה 

יתבוננו תמיד בדעתם שכל כוחם הוא מאבותיהם הקדושים 

חם, ועי"ז יזכו אברהם יצחק ויעקב ואין להם מאומה מכו

קודם יגיעת האדם  -לטהרה אמיתית, כי זה יסוד הטהרה 

שישפיל עצמו כאזוב שאין בכוחו להיטהר בכוחות עצמו, ואזי 

 יוכל להיטהר ביגיעת התורה.

 

אי' באוהב ישראל עה"פ ,וידבר ה' אל משה לאמור זאת  *

 חוקת התורה', כי אף בזמן שלא יהיה בנמצא אפר פרה ע"י

 קריאת פרשה פרה יזכו לטהרה כמו אפר הפרה.

 

אי בחסד לאברהם )למוהר"א אזולאי( דשלושים יום  *

קודם פסח מטהרים את נשמות ישראל בכדי שיבואו לליל 

 )בלתי מוגה כלל(                                                                   שימורים בטהרה.

 

 

 נ
 והימים האלה נזכרים ונעשים

 

י הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים", יש דברים "וימ

שלהבת האש שיקדה בס"ד בין  –שכולנו רואים ומרגישים 

כותלי ביהמ"ד בימי הפורים בכלל ובעריכת השולחן בפרט, 

 "ונהרות לא ישטפוה". –עדיין בוערת בלבבות 

דברות אש שזכינו לשמוע כטוב לב המלך ביין עדיין 

וניזכר מעט מזעיר מדבר המלך: "ויהי  מהדהדים באזנינו, נזכיר

כראות המן את מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו", 

ובהגיע אדמו"ר שליט"א לפסוק זה בקריאת המגילה הדגיש את 

, ואמר הרב מרדכי רוזנברג לאדמו"ר זע ולא המילים ולא קם

שליט"א שהבין בלבו שטעם ההדגשה מכיון שהרי בפסוק זה 

המן ממשתה אסתר הראשון כאשר ידו על  מדובר בצאת

העליונה בהביאו על היהודים גזירת כליה בחותם המלך, 

ואעפ"כ מרדכי הצדיק לא נכנע לפניו, אולם לא רק להיכנע אינו 

הוא לא הניד עפעף,  –ממנו, ובלשוננו  לא זעמוכן, הוא אפי' 

 למרות היות המן מנפנף לכאורה בנצחון מוחץ.

א ואמר כי אכן לזאת היתה כוונתו, הסכים אדמו"ר שליט"

מבט של אמונה בהירה וברורה כי  –ללמדנו מבט אמיתי מהו 

דמיון כוזב ותו  –המציאות הנראית לעינינו אינה אלא דמיון 

 לא.

רק נקודה קטנה: שמעתי לאחרונה בשם הגה"ח ישראל 

אהרונסון שליט"א אשר מזה שנים רבות מוסר דרשות בפני 

ים הרגיש שינוי בתגובת הציבור: בשנים ציבור, כי במשך השנ

עברו היתה תגובת האנשים לאחר הדרשה בנוסח: "התועררתי 

מאד מהדרשה, הדברים יביאו לי תועלת", אולם בשנים 

האחרונות השתנו התגובות לנוסח: "נהניתו מאד, תענוג 

משמיעת דברים לשם תועלת  –לשמוע, ממש א גישמאק" 

 ותענוג...והתקדמות לשמיעה למטרת הנאה 

שמענו התענגנו, אולם בל נשכח  –כך גם לגבי יום הפורים 

שעיקר העיקרים הוא "היוצא לנו מזה", התועלת וההתקדמות 

מכאן ואילך בכח דברות הקודש. וכמאמר מרן אדמו"ר האמצעי 

 לקיים". –זי"ע בדברי המגילה: "את כל תוקף 

וכפי שאכן אמר אדמו"ר שליט"א במשתה היין, שהמגילה 

אולם בתפילת על  "ויהי בימי אחשוורוש", במילים פותחת

כי זהו הלימוד  "בימי מרדכי ואסתר", הנוסח הוא הניסים

 –התקופות  –הגדול עבורנו מיום הפורים, שאף הימים 

ללא טיפת חשק ואור,  – בימי אחשוורושהמצבים הנראים לנו 

הרי שבאמת אינם אלא לבוש חיצוני להארה גדולה המסתתרת 

 .בהם

 –אילו רק נשכיל לדעת זאת ולהתחזק ללא כל התפעלות 

ולא קם ולא זע ממנו, ודאי נזכה לאור חדש דוקא מתוך ימים 

 ומצבים שכאלו. אכי"ר.

 עריכת השולחן
 לרגל הילולת

 זי"ע אדמו"ר"ק מרן כ
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 העליה לציון
 בב" – בביה"ח שומרי שבת

  ג'ביום 

 
 זכותו תגן עלינו ועל ישראל



 

 מ
 .כי תשא את ראש בני ישראל

: אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע במה תרום )ב"ב י:(ובחז"ל 

קרן ישראל אמר לו בכי תשא. ויש לבאר על פי מאמר 

אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן : )שבת קיח:(ל חז"

 –. וזה ביאור הגמרא: במה תרום קרן ישראל מיד נגאלים

בתות ש'ראשי תיבות  –היינו בגאולה השלימה, בכי תשא 

 שמורו. ת'ם א'

את השמים  ': "כי ששת ימים עשה ה)לא, יז(וכן לקמן 

בתות 'ש'תי שואת הארץ" וגו', "ששת ימים" ראשי תיבות 

 'ושיענו.מ'בוא י'יד מ'שראל י'שמרו ת

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 ה'.דים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ובר על הפקוכל הע

יש לבאר על פי מאמר חז"ל דאין מענישים בבית דין 

של מעלה אלא מבן כ'. וזהו הרמז בפסוק: "כל העובר על 

היינו רק כשהוא למעלה  –הפקודים מבן עשרים שנה" 

 –בבית דין של מעלה, "יתן"  –מעשרים שנה, "ומעלה" 

'פשו. וכן איתא בבעל הטורים: נ'יקון ת'תחייב יראשי תיבות 

 "שנה ומעלה" בגימטריא לעונשין.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 .תיכםולכפר על נפשוגו' רים וולקחת את כסף הכפ

אמר בשם אביו זי"ע כי מהרהורי תשובה שיש לאיש 

ישראל בכל השנה, מזה נעשה היום כיפורים שלו, וכפי 

מדריגת ההרהורי תשובה שלו בכל השנה כך הוא מדריגתו 

 –ביום הכיפורים. ובזה יש לבאר הפסוק "ולקחת את הכסף" 

היינו הרהורי תשובה  –"הכפורים"  לשון תשוקה וכיסופין.

של כל אחד ואחד. וזה יהיה לכם "לכפר על נפשותיכם". כי 

מהרהורי תשובה אלו נעשה יום הכיפורים של כל אחד 

ואחד, וזהו לכפר על נפשותיכם, כי כפי דרגת הרהורי 

 תשובה כך תהיה מדריגת יום הכיפורים שלו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

דת ורים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבוהכפולקחת את כסף 

 וגו'.אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון 

ונראה לבאר על פי הנ"ל כי כסף הכפורים רומז 

להרהורי תשובה וכסופין של האדם. וזהו "ולקחת את כסף 

הכפורים", שתקח את כל ההרהורי תשובה אתך עמך בלכתך 

", רומז לעולם הבא, "ונתת אותו על עבודת אהל מועד

)איוב שיקח אותם עמו לבית עולמו הנקרא בית מועד לכל חי 

. "והיה לבני ישראל לזכרון לכפר" וגו', היינו שהשי"ת ל, כג(

 יזכור לו את כל ההרהורי תשובה ויהי זה לו לכפרות נפשו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 .תיכםולכפר על נפש ה'והיה לבני ישראל לזכרון לפני 

ל פי מה שכתב השל"ה הק' כי כל אחד נראה לומר ע

מישראל צריך שיהיו לו ב' תמידין, והיינו ב' דברים שנאמר 

בהם תמיד, שיזכור אותם כל ימי חייו ולא יסיח דעתו מהם 

. והב' )תהילים טז, ח(אף לרגע, והם שויתי ה' לנגדי תמיד 

יעוי"ש בדבריו הקדושים. ובזה )שם נא, ה( וחטאתי נגדי תמיד 

מר הכתוב "והיה לבני ישראל", כלומר שצריך נבאר מא

שיזכור  –להיות לפני כל אחד ואחד מישראל "לזכרון" 

תמיד, "לפני ה'" היינו שויתי ה' לנגדי וגו', וגם "לכפר על 

נפשתיכם" שיזכור תמיד שצריך הוא לסליחה וכפרה, והינו 

וחטאתי נגדי תמיד, ב' דברים אלו צריך שיהיה תמיד לבני 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   רון.ישראל לזכ

 

 .תוואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימובב

ירחצו במים הוי ליה למימר. אלא שיש כמה מיני מים, 

מים מתוקין ומים מרירין, מים צלולין ומים עכורין, כמובא 

. ופירוש הענין, כי מים רומז )פנחס רכט:(הלשון בזוהר הק' 

רעה, וזהו "ירחצו מים", לחסד, ויש אהבה טובה ויש אהבה 

 שצריך להירחץ ממים הזדונים על ידי מים דקדושה.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(           

 

 .תוואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימובב

לכאורה היה צריך לכתוב במים, אלא הכונה דמים נקרא 

 'מי הדמעות שצריך אדם לשפוך לפני קונו בעת עבודתו לה

וצריך האדם לרחוץ אותן הדמעות עבודה שבלב זו תפילה, 

גופן שיהיו דמעות טהורות נובעות מקרב ולב עמוק על 

ריחוקו מאור פני מלך חיים. ולא יהיו הדמעות מעורבות 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  בסיגים ופסולת בלגרמיה.

 

 .תווורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימ

נו היי –היינו המדות רעות, "ורגליהם"  –"ורחצו ידיהם" 

הדברים שרגיל בהם. אם ירחץ המדות והרגילות אשר רגיל 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         בהם אז "ולא ימותו".

 

 .תווורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימ

לשון צעקה, פירוש במה  –"ורחצו" אותיות "וצרחו" 

 –והיה כי יצעק אלי ושמעתי. וגם אותיות "צחר"  –ירחץ 

על העבר אז יוכל לטהר  'הלשון זריחה וזהירה, אם יצעק ל

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         את עצמו מכל וכל.

 

  .תי תשמרוואך את שבת

, על )רש"י כאן, ע"פ ירושלמי ברכות פ"ט ה"ז(אכין ורקין מעוטין 

 ידי מעוט והכנעה יוכל לקבל קדושת השבת.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 .לך רד כי שחת עמך

הנה ב' אותיות כתובים ופירש רש"י: רד מגדולתך. ו

בתורה הק' באות גדולה: ד' ד"שמע ישראל ה' אלקינו ה' 

אחד", ור' ד"לא תשתחוה לאל אחר". וזהו שאמר לו הקב"ה 

למשה רבינו ע"ה "לך רד" מגדולתך, שעל ידי חטא העגל 

הורידו והקטינו את הר' דלא תשתחוה והד' דה' אלקינו ה' 

 ד זי"ע()מרן אדמו"ר מוהרחה"          אחד.



 

 .ולתת עליכם היום ברכהה' ויאמר משה מלאו ידכם היום ל

ופירש רש"י: אתם ההורגים בדבר זה תתחנכו להיות 

היינו  –כהנים למקום. ובאמת מרומז בפסוק: "מלאו ידיכם" 

 היינו ברכת כהנים. –נשיאת כפים, "ולתת עליכם ברכה" 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 ה'.עתה אעלה אל אתם חטאתם חטאה גדלה ו

אין ועתה אלא לשון תשובה, והיינו שבכח התשובה 

 שגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד. – 'אעלה אל ה

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 עתה אם תשא חטאתם.ו

אין ועתה אלא לשון תשובה, והיינו שבכח שבת קדש 

יכול איש ישראל להגיע לתשובה שלימה, כיון שתש"א הוא 

: )שבת קיח:('שמורו. וכמאמר חז"ל ת'ם א'בתותי שות ראשי תיב

אנוש  דורכ ז"עובד ע לוכל המשמר שבת כהלכתו אפי

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(       .לו ןמוחלי

 

 וגו'.וביום פקדי ופקדתי 

נראה לרמז דבר זה שהוא לטובת ישראל. דכונת הכתוב 

ן היא כך שבאם יחטא איש ישראל ותתעורר עליו מדת הדי

להענישו וליסרו, אז יזכיר הקב"ה את חטא העגל, לומר ומה 

כשחטאו כל ישראל בעגל נתרציתי ומחלתי להם עונם, כל 

שכן שאר חטאים שהם קלים מחטא העגל ודאי שאמחול 

להם. וזהו "וביום פקדי", היינו כשמדת הדין תתעורר לפקוד 

על איש ישראל חטאו, אז "ופקדתי", היינו אפקוד עליהם זה 

 החטא של העגל שניתן לסליחה ובזה יהיו להם לטובה.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 פרשת פרה

 זאת חוקת התורה.

זאת הוא מיעוט, רומז לענוה, זו היא חוקת התורה. כי 

כל הענין של פרה אדומה רומז לענוה, כמו שכתב רש"י 

ולקח הכהן עץ ארז ואזוב. וכמו שאומרים  )פסוק ו(על )פסוק כב( 

כי  )פייט לשבת פרה(דיקים, "לטמא טהורים ולטהר טמאים" הצ

מי שיודע שהוא טמא נטהר, ומי שהוא סובר שהוא טהור 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(           טמא.
 

 

 ולקחו לטמא וגו'.

"ולקחו לטמא" להתגברות היצר הרע שנקרא טמא 

שיזכיר לו  –צה לזה, "מעפר" , הע)סוכה נב.(כמאמר רז"ל 

. )בראשית ג, יט(שהוא מעפר, כי עפר אתה ואל עפר תשוב 

ובזה "שריפת החטאת", בזה שוריפין את החטאת, וכמו 

 –לפתח חטאת רובץ. "ונתן עליו מים חיים"  )שם ד, ז(שכתוב 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(          זו התורה. 

 

אל תקרי  יומא לט.()טהרת הפרה, כדאיתא בחז"ל ענין 

ונטמאתם אלא ונטמטם שעבירה מטמטמת לבו של אדם, 

היינו שעל ידי החטא ח"ו מסתלקת הרגשת אורו וחיותו ית' 

בלבו של אדם, ובכח קריאת פרשת פרה לטהר טמאים 

שיקדש האדם מחשבתו ולבו ויזדככו איבריו להרגיש אלקותו 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(      ית' בלבו.

 

 
עד מאוד בראותי את ההתעוררות לחיזוק לימודי  שמחתי

העמוד היומי, פרי יוזמתם של האברכים הצעירים שיחיו, אשר 

נתנו דעתם ושינסו מותניהם להרבות חיילים לתורה בין כותלי 

 החבורה ובפרט בלימוד העמוד היומי בגמ' והלכה.

במיוחד כאשר עתה הזמן גרמא בעת הדר קבלוה מאהבה, 

התורה בחשק ובשמחה בדיבוק חברים, יותר  להתגבר בלימוד

על כן כאשר ימי בין הזמנים ממשמשים ובאים, אשר בימים אלו 

ודאי עת הכושר לקבוע חברותות בין בחורי ואברכי אנ"ש ללימוד 

התורה, אשר מטהרת לב ומוח להיות נכונים לקבל קדושת החג 

 הבעל"ט.

בגמ', וסימנא מילתא לזוכים להתמיד בלימוד עמוד היומי 

 כאשר בעמוד הנלמד ביום הפורים למדנו מגבית פורים לפורים.

ואסיים בברכה לכל העוזרים והמסייעים בענין זה ותהי 

 משכורתם שלמה מעם ה'.

 חנוך העניך דב זילברפרב,

 חיפה

 

 

 

 

 הגליון נדבת

 הי"ו והחפץ בעילום שמ
 

 אדמו"ר זי"ע רןמ כ"ק לרגל יו"ד
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