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מה תמימה ולאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אד ה'ה וויקת התורה אשר צוזאת חכתוב בפרשתנו, "    
פרשים, פרשה זו עוסקת בדיני פרה אדומה, . הקשו המב), יט רבמדב(" לואשר אין בה מום אשר לא עלה עליה ע

אם כן מדוע נאמר זאת חוקת "התורה", היה צריך לאמר זאת חוקת "הפרה"? ועוד, מה עלינו ללמוד להיום 
  ממצות פרה אדומה?

  
, בכל זאת יש בה רמז ולקח לעבודת ללא טעם, אף על פי שפרה אדומה היא חוק (תכלת מרדכי)כתב הגאון מהרש"ם 

, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אינם מתקיימים אלא (תענית ז:)ז"ל ה'. אמרו ח
כל המתיהר, אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת ממנו. נמצא, אם אדם עניו  (פסחים סז:)במי שדעתו שפלה. ועוד אמרו 

את עצמו כ"חכם", חכמתו מסתלקת ומחזיק את עצמו כ"אינו יודע", הוא זוכה לדעת את התורה. ואם הוא מחזיק 
ממנו. זה דומה לפרה אדומה המטמא את הטהורים ומטהרת את הטמאים. מי שמחזיק את עצמו כ"טמא", דהיינו 
כ"אינו יודע", הוא "נטהר", וזוכה לחכמת התורה. ואם אדם מחזיק את עצמו כ"טהור", דהיינו כ"חכם", הוא 

  הרש"ם."נטמא", וחכמתו מסתלקת ממנו, ע"כ דברי המ
  

"ענוה גדולה מכולם". אך יש לדעת,  )עבודה זרה כ:(מידת הענוה היא השורש לכל המידות הטובות, ואמרו חז"ל 
בכוחה לרומם את האדם  –שהענוה היא גם מהמסוכנות שבמידות, כשלא משתמשים בה כראוי. ענוה אמיתית 

' תולדות יעקב יוסף('הבעל שם טוב הקדוש  בכוחה להוריד את האדם לבאר שחת. אמר –לרום המעלות. ענוה פסולה 
, שמצד שפלותו אינו מאמין שהוא תרחק מעבודת ה' יתברךרוב ענוונתנותו של האדם גורם שי: עקב) פרשת

גורם שפע לכל העולמות על ידי תפילתו ותורתו, ושגם המלאכים ניזונין על ידי תורתו ותפילתו. שאילו היה 
בשמחה וביראה מרוב כל, והיה נזהר בכל אות ותנועה ומילה לאמרה כראוי. מאמין בזה, כמה היה עובד את ה' 

"אם תשכבון בין שפתים", שהקב"ה שומר ושוקד על  (תהלים סח, יד)וכן יש לתת לב אל מה שאמר דוד המלך ע"ה 
 אלו,שפתי האדם לנושקם כשמוציא מפיו תיבות של תפילה ותורה בדחילו ורחימו. ואם אדם ישים לב לדברים 

ש. ועוד אמר בודאי יאחזנו רתת וזיע שהמלך הגדול והנורא שומר ושוקד על שפתיו הנבזים וחדל אישים, ע"
שאפילו תפילת מנחה רגילה של בעל בית שעוזב את הכל ובא  ('מסילות בלבבם', מאמר גדלות האדם)הבעל שם טוב 

ואל תמעט בעיניך שום : ")פרק ה ,הנפש שער חשבון(חובות הלבבות כתב הו. להתפלל, אין לתאר ולשער ערכה, ע"ש
נמצא שהדרך הנכונה  ".רב אצלוכי המעט ממך לה או בראיה, יאפילו במ [יתברך], טובה שתעשנה לשמו

להיות עניו ושפל, ובכל זאת לדעת את גודל החשיבות של כל  -לגשת לעבודת ה' היא לאחוז בשני הקצוות יחד 
  . מילה ותנועה קלה שעושה למען שמו יתברך

  



והשליך  עץ ארז ואזוב ושני תולעת"ויקח הכהן  (במבדר יט, ו)דבר זה לומדים מפרשת פרה אדומה. הפסוק אומר 
מסמלת  תולעתמסמל ענוה, שהוא הנמוך שבעשבים. וכן  אזוב ,רש"י) עיין(אל תוך שריפת הפרה". אמרו רבותינו 

מסמל גאות, שהוא הגבוה  עץ ארזש". לעומת זאת, "אנכי תולעת ולא אי )תהלים כב, ז(ענוה, כמו שאמר דוד המלך 
דקדושה, בבחינת  גאות. ובאה התורה ללמדנו, שיחד עם מידת הענוה, צריכים (כמו שכתב רש"י שם)מכל האילנות 

: "ונתתם אותה אל אלעזר )במדבר יט, ג("ויגבה לבו בדרכי ה'", ולדעת את חשיבות מעשינו. ועוד ציוותה התורה 
ואלעזר רואה. ללמדנו, שכל  זר שוחטאל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו". פירש רש"י,  תהאוהכהן והוציא 

אדם ראוי וכשר לשחוט את הפרה האדומה, ולא רק כהן. ואל יחשוב אדם "איני ראוי לעבוד את המלך הגדול 
זאת חוקת  והנורא. ואפילו אם אעבוד אותו, איזה חשיבות יש במעשי לפניו יתברך?". בזה נבין מדוע כתוב

ת א, כל התורה כולהרה", כי בפרשה זו הקב"ה אינו מלמד אותנו דיני פרה אדומה בלבד, אלא את חוקת "התו
 הדרך לגשת ולהצליח בקיום כל תרי"ג המצוות. 

  
. להגדיש כמה דקות לחשוב שסוד ההצלחה היא ההתבוננותאיך זוכים להרגיש את חשיבות מעשינו? יש לדעת, 

קרוא דברים למשך שבעים שנה, ובכל זאת לא להשתנות שר לשמוע ולולהשיבם ללב. אפולהסתכל בדברים, 
אינו נ"ל, שהאדם "הכלל! ומדוע? משום שמה שיודעים נמצא רק בשכל ולא בלב. וזה מה שאמר הבעל שם טוב 

ותפילתו. שהוא גורם שפע אל כל העולמות על ידי תפילתו ותורתו, ושגם המלאכים ניזונין על ידי תורתו  מאמין
אבל , כמה היה עובד ה' בשמחה וביראה מרוב כל". כלומר אפשר לדעת את הדברים, שאילו היה מאמין בזה

ואם אדם ישים לב לדברים . וזה שסיים הבעל שם טוב: "הם לא משפיעים כלל לא להאמין בהם בלב, ולכן
. ה' יעזרנו להשכיל ולהבין ", בודאי יאחזנו רתת וזיע שהמלך הגדול והנורא שומר ושוקד על שפתיואלו

. וכלשונו הבלהתבונן ולעיין מתנו אלא למנוע אושתחבולת היצר אינה בהכרח למנוע מאיתנו את ידיעת האמת, 
להכביד עבודתו בתמידות על  ,הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו" (פרק ב)של המסילת ישרים 

כי יודע הוא שאלולי היו  .נן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכיםבות בני האדם עד שלא ישאר להם ריוח להתבויל
רטה הולכת ומתגברת נחם ממעשיהם, והיתה החישמים לבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים לה

יהי רצון שנזכה להחשיב את מעשינו כפי שאבינו שבשמים מחשיבם,  .", עכ"לבהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי
 תברך מתוך שמחה וטוב לבב.ולעבוד אותו י
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 Dovid Hamelech writes (Tehillim 68:14) "אם תשכבון בין שפתים" - “if you lie down between boundaries”. An 
alternative translation of "שפתים" is “lips”. This pasuk teaches that Hashem waits at a person’s lips so that when 
he utters words of tefilla and Torah properly, Hashem kisses those lips. If a person would take this to heart, he 
would surely be gripped with fear that the Great and Awesome King is waiting for his words of Torah and 
tefilla. The Baal Shem Tov (מסילות בלבבם, מאמר גדלות האדם) also says that even a layman’s tefillas mincha which he 
attends regularly, dropping whatever he is doing to come and pray, is so great that it is impossible to describe 
or assess its value. The Chovos Halevavos )שער חשבון הנפש(  writes: “Any good deed that you do for Hashem’s 
sake should not be looked at lightly, even if it’s just a word or just a look [at something positive], because a 
little from you means very much to him”. The proper approach to avodas Hashem is to grab onto both “ends” 
simultaneously – to be humble and at the same time to understand the importance of every word and every 
action that we do for Hashem’s sake. 

 
This idea is also learned from the parah aduma. The pasuk (Bamidbar 19:6) states:  עץ ארז ואזוב "ויקח הכהן

והשליך אל תוך שריפת הפרה" ושני תולעת  - “The Kohen took cedar wood, a hyssop and a red colored string of wool, 
and he threw them into the burning cow”. These three items are symbols (see Rashi): the אזוב – hyssop, grows 
lowest to the ground and it represents humility. The red colored string, "תולעת", can also be translated to mean 
a worm, which also represents humility, as Dovid Hamelech said (Tehillim 22:7): "אנכי תולעת ולא איש", “I am a 
worm, not a man”.  In contrast to these two symbols, the "עץ ארז", the cedar tree, is the tallest of trees and 
represents arrogance. When the Torah tells us to put these three items together, we are being taught the 
important lesson that we need both humility and arrogance to achieve the proper avodas Hashem. "גאוה דקדושה" 
– “the arrogance of holiness”, realizing how important our Torah learning and kiyum hamitzvos really are. 
This is alluded to in the pasuk (Divrei Hayamim 2 17:6): "'ויגבה לבו בדרכי ה" – “His heart was lifted through the 
ways of Hashem”. 

 
Another allusion to this idea is shown in the pasuk (Bamidbar 19:3):  ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה"

 And you shall give [the parah aduma] to Elazar haKohen and he shall take it“ – אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו"
out of the encampment and someone should slaughter it in front of him”. Rashi explains that the someone who 
does the slaughtering can be a non-Kohen, while Elazar watches. This teaches that as holy and important the 
mitzvah of parah aduma is, even a non-Kohen can participate in its preparation. No one  should ever say to 
himself: “I am not fit to serve the Great and Awesome King, and even if I serve Hashem, what importance is 
there in my puny actions before Him?”. With this we can understand another reason why the pasuk says “This 
is the law of the Torah”, instead of “This is the law of the parah aduma”. Hashem is not using this parsha to 
teach us the laws of parah aduma alone, but rather to teach us how to successfully approach all 613 mitzvos of 
the Torah – with both humility and "גאוה דקדושה".  

 
How can we attain "גאוה דקדושה" and feel the tremendous importance of the mitvos we perform? The 

key is to constantly think about their importance until it enters our heart! We all know that it is very easy for 
us to hear and read about concepts over the course of our entire lives without letting them change us in any 
way, shape, or form. This is because we only let the concepts reach our intellect, without letting them penetrate 
into our hearts. The Baal Shem Tov said if we would only “believe” that our Torah and tefilla have such 
tremendous power to nurture all the spiritual worlds, we would serve Hashem with true happiness and fear. 
The key is not to know so in our brains, but rather to believe so in our hearts. And only through constant 
thought and contemplation do the things we know in our brains penetrate and seep into our hearts.  

 
The yetzer hara’s great trap isn’t necessarily hiding the truth from us, but rather not letting us think 

about and contemplate the truth we already know. The Mesilas Yesharim (chapter 2) says, “This is actually one 
of the yetzer hara’s devious traps, to burden the hearts of people until they are left with no spare moment, either to contemplate or observe the path they are taking. For the yetzer hara knows that if people 
would only minimally devote attention to their ways, they would immediately begin to regret their deeds, and 
this regret would intensify until they would abandon sin altogether.” If a little contemplation can completely 
prevent us from sinning, it can surely make us realize the importance of our mitzvos. 

 
May Hashem help us truly feel the importance of our mitvos, and through that be zocheh to serve Him 

with true happiness and enthusiasm. 
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Parshas Chukas begins (Bamidbar 19:2): "מהוויקחו אליך פרה אד... קת התורהוזאת ח..."   - “This is the law of the 

Torah… and they should take for you a perfectly red cow (parah aduma)…” The mefarshim ask, why does it 
say: “This is the law of the Torah”, referring to the entire Torah, it would be more appropriate for it to have 
stated: “This is the law of the parah aduma”? Additionally, what lesson can we take from parah aduma? 

 
The Maharsham (Tcheiles Mordechai), writes that despite the fact that the mitzvah of parah aduma is a 

“chok”, meaning it has no logical reason, it serves as a remez which teaches us the proper way to serve Hashem. 
The gemara in taanis (7b) says:  מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אינם מתקיימים אלא במי"

-   ".שדעתו שפלה “Just like water leaves a high place and flows to a low place, so too, words of Torah only stay 
with a person who has a humble attitude”. Similarly, the gemara in pesachim (67b) says: -  כל המתיהר, אם חכם"
 Any person who becomes prideful, if he is wise, he will lose his wisdom”. We see“ הוא, חכמתו מסתלקת ממנו"
from here that if a person is humble and perceives himself to be lacking in knowledge, he will merit to succeed 
in Torah learning. On the other hand, if someone sees himself as wise, he will lose his wisdom.  

 
This is similar to a rule found in parah aduma. Parah aduma contaminates those who were previously 

pure (those who burn the parah aduma, those who gather it’s ashes, and those who carry them), and it purifies 
those who were tamei. One who considers himself “tamei”, i.e. inadequate in his Torah knowledge, is purified 
and acquires Torah. However, if a person considers himself “tahor”, i.e. wise, he contaminates himself and his 
wisdom leaves him. For this reason, the pasuk says “This is the law of the Torah”, instead of “This is the law 
of the parah aduma”.  

 
Humility is the root of all good character traits. The gemarah (avoda zara 20b) says “ענוה גדולה מכולם” - 

“humility is greater than them all”. However, it is crucial to realize that humility is a double edged sword and 
can actually be dangerous when used in the wrong way. True humility has the potential to lift a person to the 
greatest of heights. However’ “anavah pesulah”, false humility, has the potential to bring a person down to the 
lowest of depths. The Baal Shem Tov (תולדות יעקב יוסף, פרשת עקב) teaches that overdoing humility causes a person 
to distance himself from avodas Hashem. The Torah and tefilla of every person has tremendous spiritual power. 
They nurture all the spiritual worlds and to give sustenance to the angels. However if someone perceives 
himself as a “nothing”, he won’t believe that. Someone who truly believes in the power of his actions, would 
serve Hashem with happiness and fear, and would be careful in every word of his Torah learning and tefilla.   


