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ת פרשת   פרה אדומהטהרת   – ֻחקַּ
ל ַהַמֲחנֶּה שנאמר " בגדיהם עםהיו נטמאים פרה אדומה הכנת אפר כל העוסקים ב ֹּא אֶּ ס ְבָגָדיו ַהכֵֹּהן ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבַמִים ְוַאַחר ָיב ְוָטֵמא ַהכֵֹּהן ְוִכבֶּ

ב ֵרף אָֹּתּה ְיַכֵבס ְבָגָדיו ַבַמִים ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבָמִים  :ַעד ָהָערֶּ בְוַהשֹּ ר ַהָפָרה ְוִה  :ְוָטֵמא ַעד ָהָערֶּ ִניַח ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה ְבָמקֹום ָטהֹור ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאפֶּ
ת ְלֵמי ִנָדה ַחָטאת ִהוא: רֶּ ת ְבָגָדיו  ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִמְׁשמֶּ ר ַהָפָרה אֶּ ת ֵאפֶּ ס ָהאֵֹּסף אֶּ בְוִכבֶּ ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְוַלֵגר ַהָגר  ְוָטֵמא ַעד ָהָערֶּ

ה"וכן הנוגע  .י( –)במדבר יט, ז  "םְבתֹוָכם ְלֻחַקת עֹולָ  דָּ נִּ ֵמי הַּ בשנאמר " עשוי מאפר פרה אדומה היה נטמאה "בְּ ֵגַע ְבֵמי ַהִנָדה ִיְטָמא ַעד ָהָערֶּ  "ְוַהנֹּ
 .ב( -א ספר טהרה הלכות פרה אדומה ה,  רמב"ם)ראה  )במדבר יט, כא(

 ייםחומים  מאפר הפרה םייעשואשר היו הללו  'מי נדה'את עליו  על ידי שהזו היה נטהר ,מת'טומאת 'כל אדם שנטמא ב כןאך לעומת 
ר ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים: " שנאמר ם ָאָדם אֹו ְבָקבֶּ צֶּ ב אֹו ְבֵמת אֹו ְבעֶּ רֶּ ה ַבֲחַלל חֶּ ר ִיַגע ַעל ְפֵני ַהָשדֶּ ְוָלְקחּו ַלָטֵמא ֵמֲעַפר ְשֵרַפת ַהַחָטאת ְוָנַתן ְוכֹּל ֲאׁשֶּ

ל ְוַעל ָכל ַהֵכִלים ְועַ  ִלי: ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַבַמִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהָזה ַעל ָהאֹּהֶּ ל כֶּ ָחָלל אֹו ָעָליו ַמִים ַחִיים אֶּ ם אֹו בֶּ צֶּ ֵגַע ַבעֶּ ר ָהיּו ָׁשם ְוַעל ַהנֹּ ל ַהְנָפׁשֹות ֲאׁשֶּ
ס ַבָקבֶּ : ת אֹוַבמֵ  בְוִהָזה ַהָטהֹּר ַעל ַהָטֵמא ַביֹום ַהְשִליִׁשי ּוַביֹום ַהְשִביִעי ְוִחְטאֹו ַביֹום ַהְשִביִעי ְוִכבֶּ  .(טי –)במדבר יט, טז  "ר ְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמִים ְוָטֵהר ָבָערֶּ

 ?ומזים ממנשעליו הטמא  האדםמטהר את  כנגדאך , וב נוגעיםו עוסקיםהמטמא את  פרה אדומהאפר  איך יתכן כי, להתבונןויש 

 הסוד של פרה אדומה התגלה רק למשה רבינו עליו השלום

 לוכפי שנרמז  ,תחילת פרשת חוקת ד"ה זאת חקת(על התורה 'רקנאטי' ) נעלם מאוד, ולא נגלה אלא למשה רבינו עליו השלום שהוא פרה אדומהב אחד סודיש 
ל ַאֲהרֹּן " יםבפסוק ה ְואֶּ ל מֹּׁשֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחּו  :ֵלאמֹּרַוְיַדֵבר ה' אֶּ יָךַדֵבר אֶּ היא ראשי " ֵלאמֹּרשהתיבה "ב(  -א )במדבר יט,  "ָפָרה ֲאֻדָמה ְתִמיָמה ֵאלֶּ
יָך" התיבהנאמרה כן ו .ד"ה פרה אדומה( )'פדה את אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת הפ'א אות יב סודאת הזא' כלומר רגלה מני אך ל' תיבות  למשהלומר כי  "ֵאלֶּ

ְוָלְקחּו ַלָטֵמא ֵמֲעַפר ְשֵרַפת ַהַחָטאת פסוק "בנרמז  ועוד .יט, ו( 'במדבר רבה') בלא טעם קה''חּו היא תהיה ואילו לאחריםאני מגלה את הטעם של פרה, 
ִלי ל כֶּ )'קהלת יעקב'  דהאת טעמי סֹולו יגלה  שהקב"ה" יוצא 'משה', לרמוז ַחָטאתהַ ֵרַפת ְש ֲעַפר מֵ שראשי תיבות " ,יז()במדבר יט,  "ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִיים אֶּ

פרשת פרה כל נרמז ב וכן .פרשת בשלח דף קא ע"ב ד"ה 'ובמדרש וירהו' מילקוט שמעוני( 'שבט מוסר' למחבר'עיני העדה' ) אך לא יגלה זאת לאחרים מערכת 'פר' ערך פרה אדומה אות ב(
טעם של פרה השיש בה שלוש מאות ארבעים ושש תיבות כנגד גמטריא 'משה' עם הכולל, ללמד שאליו נגלה הסוד ו פרק במדבר יט(כל ) אדומה
 .(הרקח' לר' אפרים מראדוויל נכדו של מחבר 'מעשה רקח' על התורה בחלק ליקוטים ד"ה בפרשת פרה אדומה מצאתי )יין אדומה

יד ע"א, דף יומא גמ' ) הנוגע במי הנדה נטמא ואילו שמזים עליו מי נדה נטהר שמי כךעל  ,טהרת אפר הפרהעניין בשקיבל משה רבינו היה הסוד 

 לעשות דבר והיפוכו ,יתברךנפלאות ה' מ דבר זה הואכי  ,(יט אות ה 'במדבר רבה', ראה 'רקנאטי' תחילת פרשת חוקת דף קפב ע"ב'תיקוני הזוהר' תיקון כא דף מח ע"א ד"ה ושלמה, 
 –אלשיך הקדוש' פרשת חוקת יט, א ה)' רק לו לבדו ניתןא הוכי  סודהאת נאסר על משה רבינו לגלות ו .)'דרשות על התורה' לר' יהושע אבן שועיב תלמיד הרמב"ן דף סח ע"ב טור ב(

'שבט מוסר' בהקדמה ד"ה  למחבר)'סמוכים לעד'  ויש לו רשות לפרסמו ,הנסתר' הסוד' אינו ואהרי שה כל המבין דבר בפרשת פרהזה הטעם שו .ב, ד"ה עוד יתכן(

של טהרת טעם בתנים באפרה, ויסוד המים שנב ,שריפתה בחוץבתמימותה, באדמימותה, הנוגעות ב סודות הפרה כך הם כלו .אמנם יעקב אע"ה(
 .בהקדמה ד"ה אמנם יעקב אע"ה('סמוכים לעד' י "עפ) 'הסודי'ואינם הטעם  ' תחילת פרשת חוקת ד"ה זאת חקת()'רקנאטים יהטעמ התגלואכן כל אלו שב –הטמאים 

)'כסא רחמים' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק א', 'פני דוד' להחיד"א פרשת חקת ד"ה ובזה אפשר  לו רק שהתגלהבכוונה לפי אותו הסוד  אחת משה רבינו עשה פרה אדומה

היו מערבבים קצת  ווממנ ע"א ד"ה מעל חטאות 'פני דוד' להחיד"א פרשת חקת ד"ה ובזה אפשר לפרש( עחדף פסחים גמ' )רש"י  לכן אפר הפרה שלו נשאר קיים לעולם, לפרש(
, )'כסא רחמים' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק א', 'פני דוד' להחיד"א פרשת חקת ד"ה ובזה אפשר לפרש( במשך השנים עם ישראלאפר הפרות האדומות שנעשו בשאר עם 

 למשה רבינוזה נרמז דבר  .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת חוקת ד"ה ונקדים הקדמה( האחרותהיתה מקדשת את כל הפרות של משה רבינו פרתו ועל ידי כן 
יָך" במה שנאמר לו יָךְוִיְקחּו " )במדבר יט, ב( "ָפָרה ֲאֻדָמה ְתִמיָמה ְוִיְקחּו ֵאלֶּ להחיד"א )'פני דוד'  הפרה שלךאפר קחו מיישיעשו תמיד, שבכל פרה  –" ֵאלֶּ

 .פרשת חקת ד"ה ובזה אפשר לפרש(

ה ִנִסיִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרִתי " שלמה ועל זה אמר .אך ה' לא גילה לואדומה, הפרה השל  הזה ביקש לדעת את הסוד שלמה המלך ְחָכָמה ְוִהיאָכל זֹּ  אֶּ
ִני  הן גמטריא 'פרה אדומה'ש" ְרחֹוָקה ְוִהיא"תיבות ונרמז ב (, 'תיקוני הזוהר' תיקון כא דף מח ע"א ד"ה ושלמהפרשת חוקת אות ו 'מדרש תנחומא') )קהלת ז, כג( "ְרחֹוָקה ִממֶּ

שלמה  .(וויל נכדו של מחבר 'מעשה רקח' על התורה בחלק ליקוטים ד"ה בפרשת פרה אדומה מצאתי, 'יין הרקח' לר' אפרים מראדטעם הדבר כמו)'מגלה עמוקות' מהדורה תניינא פרשת חקת דרוש ב ד"ה 
ניצוץ ממשה  בתוכושיש  שהיתה לו ידיעהכיון , ע"ב( דף כא)ראה גמ' ראש השנה  ביקש להיות כמותוו למשה רבינו בעבר ידע כי הסוד התגלההמלך 

ַהָיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹּל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול ּוְלכֹּל "בפסוק האחרון בתורה כפי שנרמז  ,בחינתוהוא שו ד"ה 'ואני' בשם גורי האר"י ז"ל( קת יבדוד' להחיד"א פרשת ח)'פני  רבינו
ה ר ָעָשה מֹּׁשֶּ תיבות הוסופי שהוא ראשי  'משה' נרמז בשם. וכן ''שלמהיוצא טריא גמב" ָעָשה, כאשר התיבה ")דברים לד, יב( "ְלֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל ֲאׁשֶּ

)'מראית העין'  רבינולכן רצה גם שלמה המלך לדעת טעם פרה אדומה כמו משה . אותיות 'למשה'הוא בעצמו 'שלמה'  עוד שהשם. ו'הלמששה מ'

 .להחיד"א על מסכת הוריות דף ו ד"ה ואם אל סודו תדרוש(

שראשי  ,)במדבר יט, יז( "ְוָלְקחּו ַלָטֵמא ֵמֲעַפר ְשֵרַפת ַהַחָטאת" פסוקב הזה של הפרה האדומה שהוא יכול להשיג את הסודמצא רמז לכך שלמה המלך 
)'פני דוד' להחיד"א  חשב לטרוח ולהבין את טעם פרה אדומה לשמו אז. וכיון שמצא רמז 'שלמה'אותיות  הן "ַחָטאתהַ ֵרַפת ְש ֲעַפר מֵ ָטֵמא לַ " התיבות

יצאה  אזאך  .()יין הרקח' לר' אפרים מראדוויל נכדו של מחבר 'מעשה רקח' על התורה בחלק ליקוטים ד"ה בפרשת פרה אדומה מצאתי דמות בזה למשה רבינויולה פרשת חקת יב ד"ה 'ולקחו'(
רְוָכתּוב "לשלמה המלך בת קול ואמרה  תִדְבֵרי  יֹּׁשֶּ  בפסוקלראות שיש רמז  טיבהאמרה לו שהוא כלומר  סוף ע"ב( דף כא)ראה גמ' ראש השנה  )קהלת יב, י( "ֱאמֶּ

 יוצא התיבה 'למשה' זהאז ש" ַחָטאתהַ ֵרַפת ְש ֲעַפר מֵ ָטֵמא לַ " בפסוק שנאמרכפי  שרישל הפסוק ראשי תיבות את שצריך לעשות כיון  ,טעהאך 
לא עלה אכן ו. (בשם רבני אשכנז פרשת חוקת תחילת אות יב )'פני דוד' להחיד"אהוא לא אך  פרה אדומה של טעםה את ידע עצמו משה רבינודווקא לו שלרמוז  –

 .()יין הרקח' לר' אפרים מראדוויל נכדו של מחבר 'מעשה רקח' על התורה בחלק ליקוטים ד"ה בפרשת פרה אדומה מצאתי של שלמה המלך בידו

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 בה כל סימני הפרה האדומה העידו על התגברות מדת הדין

וכן כל  (, 'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק שמן הטוב פרשת חקת על הפסוק 'דבר אל בני ישראל ויקחו')'באר מים חיים' פרשת חקת ד"ה והנה הרמז לדברים 'דינים'כולה  היתהפרה אדומה 
פרשת )'אור החמה' על זוהר  שורש לכל הדינים התחתונים היתה היאו ' במדבר יט, ב ד"ה פרה אדומה(הקדוש )אור החיים הסימנים שהיו בה העידו על בחינת הדינים

היתה היא לכן  .()'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק שמן הטוב פרשת חקת על הפסוק 'דבר אל בני ישראל ויקחו' שמשם נאחזים כוחות הטומאה (מהרמ"ק 'במצרים'פקודי דף רלז ע"א ד"ה ת"ח 
ראה 'שער המצות' להאר"י ז"ל  .)רמב"ן במדבר יט, ב דת הדיןהוא ממשם' 'אדֹו וכן בצבע 'ציוני' תחילת פרשת חקת(ספר ) דת הדיןלמ הרומזתצריכה להיות ממין 'נקבה' 

המוהל שמילה כמו בברית  ,)'בראשית רבה' פרשת תולדות סג, ח( דת הדיןמם' מורה על 'אדֹו כל דבר כי 'רקנאטי' פרשת חקת ד"ה ספר הזוהר פרה אדומה(וכן תחילת פרשת חקת, 
)'כנפי יונה'  כי מצא מין את מינו ,בפיואדֹום ם יין לאחר שׂשעושה זאת ו שהוא מלבמקום  מציצת הדם של התינוק נים' על ידימושך את 'הדי

 .(להרמ"ע מפאנו חלק חמישי סוף סימן כח

ָך"אמר כלפי ה' יתברך הנביא לכן  סוף פרשת נצבים ד"ה הפטרה  'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה'  ?"מדוע אתה מלובש בדין"כלומר  )ישעיה סג, ב( "ַמדּוַע ָאדֹּם ִלְלבּוׁשֶּ

" ַצח" )שיר השירים ה, י( "ַצח ְוָאדֹום"דֹוִדי  תברךי על ה' וכן נאמר .ד( -)מלבי"ם ישעיה סג, ב. ראה ישעיה סג, ג שהוא עתיד אז לנקום בגוים ואמר כך לפי מדוע אדום(
 עשו אצלו .שיר השירים ד"ה צח( 'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה'  פועל ה' הללו . ללמד שבשתי המדותמדת הדיןהוא כנגד  –" ָאדֹום" ,מדת הרחמיםהוא כנגד  –

ת ֵשָער ַוִיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָשו" ַאְדמֹוִני ִראׁשֹוןַוֵיֵצא הָ " נאמר הרשע רֶּ י"היה דוד המלך וכן  .)בראשית כה, כה( ֻכּלֹו ְכַאדֶּ מֹונִּ דְּ ַוִיְׁשַלח ַוְיִביֵאהּו " שנאמר" אַּ
 ם''אדֹווחשב שכיון שהוא  בוטעה למלך  את דוד הנביא שבא למשוח שמואל מטעם זה .)שמואל א' טז, יב( "ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹּאי ַאְדמֹוִניְוהּוא 

לא כמו עשו , ברשות הסנהדרין זהשפוך דמים ל עתיד המלך שדודשכל מה  אמר לו ה' יתברךר שאעד  ,כמו עשו הרשע הוא יהיה שופך דמים
 .סג, ח( פרשת תולדות 'בראשית רבה') הרשע

ה"ִמן ָהָאדֹּם הָ  ַהְלִעיֵטִני ָנא" על מאכל העדשים האדומים ליעקב הרשע וזה הטעם שאמר עשו  ם'כולו בחינת 'אדֹו כי עשו היה )בראשית כה, ל( ָאדֹּם ַהזֶּ
היו כליו ו מהאדּוהיתה שדהו  .)'נזר הקודש' על בראשית רבה סג, יז ד"ה מיני'( ו וקנייניוכל ענייניב 'ילקוט ראובני' פרשת תולדות ד"ה דגל סמא"ל וכל שריו('בראשית רבה' עה, ה, )

ֹדם" היה וגם מאכלו "ֱאדֹוםהיה "שמו ו מיםאדּו רֹוכמו  והוא .)'ילקוט ראובני' פרשת תולדות ד"ה דגל סמא"ל וכל שריו( "אָּ )'ספר  ני''אדמֹוגם  הואש ,הס"מ ׂשָּ

 הםוכל חייליו  .םאדֹו ודגלו דף סד ע"א ד"ה על כן כל יודעי דת ודין( )'שתי ידות' על התורה פרשת תצוה םלבושו אדֹום וכולו אדֹו 'סדר הדורות' ערך קרבנות אות מט( למחברהליקוטים' 
ומהותם וכל  ,('נזר הקודש' על בראשית רבה סג, יז ד"ה מיני''בראשית רבה' עה, ה, ) םאדֹו בגוון כי מלבושם )'ילקוט ראובני' פרשת תולדות ד"ה דגל סמא"ל וכל שריו( 'מהאש אדּו'דמות 

הם  צבעם מחמת מים' הם מאכל של אבלים, כי'העדשים האדּו ומטעם זה .)'ילקוט ראובני' פרשת תולדות ד"ה דגל סמא"ל וכל שריו( 'םאדֹו' הוא מיני אצילותם
 ָאֵבלשל ה ונבחרו להיות מאכל על כן הם הללו וכיון שהמיתה באה משורש העדשים ל עשו שהוא השטן והוא מלאך המוות,ש רֹובאים מכוח ש

 .)'נזר הקודש' על בראשית רבה סג, יז ד"ה מיני'( המתאבל על המיתה

 הסטרא אחראוהזהירה על כך שבע פעמים בתורה כנגד שבע כוחות  והוא כנגד מדת הדין.הדם שצבעו אדום מ להתרחקלכן התורה ציוותה 
אלא מי שלא לובש בגדי לבן בשבת גם הקפידו שהמקובלים משום כך ו .)'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ד אות שכא( שיש לקליפת עשו האדמוני

 .(לגבי השחור)'דעת חכמה' לר' יהודה לייב פוחוביצ'ר שער השבת פרק תשיעי ד"ה 'ועפ"ז נראה' ועיי"ש עוד  שרומז ל'קליפות' םאדֹולא ילבש בגדים בגוון בכל אופן , גוונים אחרים
' במדבר יט, ב ד"ה פרה הקדוש )אור החיים סימן לתגבורת הדינים הואכי מה', צריכה להיות 'אדּו היתהעל הטמאים  ממנה שהזּו הפרה גםוזה הטעם ש

, םאדֹו צריך להיותהיה של הפרה  ערהׂשגם וכן  .חקת(פרשת ראה ספר 'ציוני' תחילת  כי הכינויים פרק ט' ד"ה טהרה כלל.רמ"ק שער ערה)'פרדס רימונים' ל ולתוקף הדין אדמה(
 היו לא ןה ואם .להורות על הדינים שבה – תֹומלהיות אדּו ותצריכהיו  ופרסותיהואפילו קרניה  .ערות שחורותשתי ׂש בה שיהיהאסור היה ו

מורים על הרחמים  ןבנות, כיון שהערות לשתי ׂשבה  ואסור שיהי והיה .' במדבר יט, ב ד"ה פרה אדמה(הקדוש אור החיים') פסולההיתה הפרה אז אדומות 
 .)'פרדס רימונים' להרמ"ק שער ערכי הכינויים פרק ט' ד"ה טהרה כלל אמר( הפרה היא כולה דיןאילו ו

ר " שנאמרל עֹושום ושלא עלה עליה  םום מּוהיתה צריכה להיות תמימה ללא שהפרה  יָך ָפָרה ֲאֻדָמה ְתִמיָמה ֲאׁשֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶּ ַדֵבר אֶּ
ר  ֵאין ָבּה מּום יָה עֹּלֲאׁשֶּ ֹּא ָעָלה ָעלֶּ לה אם היה עֹו וכך הוא גםה בכל כוחה המושפע עליה, תלא הי היה בה מום היאאם משום ש )במדבר יט, ב( "ל

)ראה גמ' ברכות  הדינים את סורים של אדם ממתקים ממנויכפי שי, ל ממתק את הדיניםלפי שהעֹו )'מאירת עיניים' פרשת חקת ד"ה הנה לך מה ששמעתי( עליה עֹול

לא מעלים עליה שהפרה היא תמימה ובזה עוד ו .)'אור החיים הקדוש' במדבר יט, ב ד"ה פרה אדמה( 'דינים'בחינת כבר הם בעצמם  הייסוריםהרי ש ה ע"א(דף 
 .('מעלת היסורים' –של האדם ראה מאמרינו לפרשת תולדות  )להרחבה על היסורים פרשת חוקת ד"ה ספר הזוהר פרה אדומה( ')'רקנאטי 'מדת הדין'חולקים כבוד ל לעֹו

ל שנאמר " כהן הגדולאהרן שהיה הולא ל הכהן הגדולסגן אלעזר שהיה ל הפרהלמסור את עבודת רבינו משה  הצטוהומטעם זה  ם אָֹּתּה אֶּ ּוְנַתתֶּ
ה ְוָׁשַחט אָֹּתּה  ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ְלָעָזר ַהכֵֹּהן ְוהֹוִציא אָֹּתּה אֶּ ואילו הכהן  לפי שכל מעשיה של הפרה רומזים לדין גמור,והיה זה  )במדבר יט, ג( "ְלָפָניואֶּ

דת 'החסד' כמו כל הכהנים אך פחֹות מהכהן שהוא אמנם מקבל ממ שלו העבודה ניתנה דווקא לסגן לכן .דת 'החסד'הוא פנימי מאוד במ הגדול
ודבר זה היה  .(, וכן בזוהר פקודי דף רלז ע"ב ד"ה ורזא דמלהפרשת חקת קפ ע"ב ד"ה תא חזיבזוהר פשט ה וראה. ד"ה ובגין כך התיהיב לסגן' 'הלבוש' על רקנאטי פרשת חקת למחבר)'אבן יקרה'  הגדול

 מאהרן הכהן תהפחּוהיתה מעלתם  היו במשך הדורותשאבל שאר הכהנים הגדולים  .של אהרן הכהן הגדולה מעלתובזמן משה רבינו בגלל רק 
 .על זוהר פרשת חקת דף קפ ע"א ד"ה לאטרדא( לר' שלום בוזאגלו )'מקדש מלך' אדומהיכלו להתעסק במשך הדורות בפרה הם לכן , 'תרֹובגבּו' אחיזהגם והיה להם 

 סרה היתה את חלקו ורוח הטומאה  קיבלעל ידי שריפת הפרה הס"מ 

זה היה בסיבת כל בבשר התאוה, במרגלים ובמחלוקת קֹּרח.  אוננים,תמה במעשה .מרעה אל רעה הלכולאחר שיצאו עם ישראל ממצרים, הם 
 הבליעלאת יתברך להוציא מקרבם טמא. ורצה ה' הערל והיצר הרע השהוא  ח הטומאה'ר התפשט בהם 'רּושאעד  התגבר בהםשהלך ויצר הרע 

לטהר  ועל ידי כן, באש רוף אותהולׂש תמימהרה אדומה לקחת פ םלכן ציווה אות את רוח הטומאה מן הארץ.רוחם ולהעביר את ולטהר  הזה
 .(פרשת חקת אות ח שנרמז לכך 'מדרש תנחומא'וראה  '.זאת חוקת התורהד"ה ' )'צרור המור' פרשת פקודי רוח הטומאה מן הארץאת תם ולבער מאישראל מטּו את

 מחוץ למחנהאל  'לעיר לעזאזהׂש'על ידי שהוציאו את הפרה האדומה מחוץ למחנה, כפי שהיו משלחים את  העברת רוח הטומאה היתה
)'שפתי כהן  'ניםהחיצֹו'מושב הוא ם ׁשׁש םמשּו, (. ראה תיקוני הזוהר תיקון כא דף מח ע"ב)'רקאנטי' פרשת חוקת ד"ה ספר הזוהר פרה אדומה, 'רקנאטי' פרשת כי תשא ד"ה ספר הזוהר וכך הוו

לפני הס"מ ולנגד את הפרה שם וה אלעזר הכהן לשחוט ולשרוף והצט .(, ועפ"י ספר 'ציוני' פרשת חקת ד"ה ויקחו אליך פרהעל התורה' פרשת חוקת ד"ה עוד נאמר למה מטמאה
ה שנאמר " עיניו ל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ ְלָעָזר ַהכֵֹּהן ְוהֹוִציא אָֹּתּה אֶּ ל אֶּ ם אָֹּתּה אֶּ וכן  הכוונה לפני הס"מ. –" ְלָפָניו")במדבר יט, ג(  "ְוָׁשַחט אָֹּתּה ְלָפָניוּוְנַתתֶּ
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ת ַהָפָרה ְלֵעיָניו"נאמר ש הולכת לחלקו  הפרה היתהאז ו .)עפ"י 'גליא רזא' דף ל' ע"ב טור ב( עיניו של הס"מלנגד  הכוונה –" ְלֵעיָניו, "()במדבר יט, ה "ְוָשַרף אֶּ
 .ערך קורבנות אות מט( ר' יחיאל הייפלרין 'סדר הדורות' למחבר)'ספר הליקוטים'  של הס"מ

ֹרףלכן היו שורפים את כל הפרה בשלמותה שנאמר " ׂשְּ ּה יִּ ׁשָּ רְּ ל פִּ ּה עַּ מָּ ֶאת דָּ ּה וְּ רָּ ׂשָּ ֶאת בְּ ּה וְּ לפי שכל הפרה היא חלקו של  )במדבר יט, ה( "ֶאת ֹערָּ
ערה האחת הזו שהש, לפי פוסלת בזה את הפרה האדומהלא היא רה אחת בפרה ושחֹוֵשָעָרּה וזה הטעם שהּותרה  .)'גליא רזא' דף ל ע"ב טור ב( הס"מ

" ֵמי ַהִנָדהאותם "נוגע במי שכל נטמא  ולפי זה מובן מדועיום הכיפורים. הוא ש שבו הס"מ אין לו שלטון אז לקטרג, כנגד יום אחד בשנה היא
בשנאמר "כפי המכילים את אפר הפרה האדומה  ֵגַע ְבֵמי ַהִנָדה ִיְטָמא ַעד ָהָערֶּ )'ספר הליקוטים'  קרבן' של הס"מ'בהוא נוגע ש משום )במדבר יט, כא( "ְוַהנֹּ

 .ערך קורבנות אות מט(לר' יחיאל היילפרין 'סדר הדורות'  למחבר

להם שריפתה היתה ש ,מצוה תלח דוף ד"ה ומפרישין אותו מאשתו( )'מצודת דוד'' להרדב"ז ממנהונהנים בחוץ, הפרה  'החיצונים' היו רואים את שחיטת ושריפת
 הקטרגלא א היבתוך טהרתם של ישראל, ועל ידי כך  'מאהח הטּולרּו'היה בזה נתינת חלק ו .)ספר 'ציוני' פרשת חקת ד"ה ויקחו אליך פרה אדומה( חריח ניחֹוכ

רוח הטומאה מן אז מסתלקת  היתהו ,(רלז ע"ב ד"ה אמר רבי שמעוןדף . ונראה שכוונתו מפשט דברי הזוהר בפרשת פקודי ' בשם הזוהרובזוהר הוציאו')'צרור המור' פרשת חקת ד"ה  עליהם
דעות אמנם ראה טז, ח ד"ה ומפני זה אמרו רבותינו. , רמב"ן ויקרא )'רמב"ן' במדבר יט, ב ד"ה 'וכבר כתבתי' ' ביום הכפוריםהשעיר לעזאזל'שילוח כפי שהיה על ידי  ,הארץ

'שער המצות'  ,פרשת חקת ד"ה ורזא דפרה אדומהלמלאך המגיד של ר' יוסף קארו 'מגיד מישרים'  ,שער ערכי הכינויים פרק ט ד"ה טהרה כלל אמר להרמ"ק ב'פרדס רימונים'על מעשה שריפת הפרה  נוספות

 .(א'אור החמה' על זוהר פקודי דף רלז ע"א ד"ה ת"ח במצרים וכן שם בע"ב ד"ה אר"ש אע"ג, 'מקדש מלך' על זוהר פרשת חקת דף קפ ע"א ד"ה לאטרד ,להאר"י ז"ל תחילת פרשת חוקת סוף ד"ה דין אפר הפרה

מצוה תלו  )'מצודת דוד' להרדב"ז מחוץ למחנה 'אפר הפרה האדומה'לשים את  לכן הצטוּו ,משריפת הפרה 'מתפרנסים'ומחמת שכוחות הטומאה היו 

ר ַהָפָרה  ִאיׁש ָטהֹור ְוָאַסףשנאמר " 'רקנאטי' פרשת חקת ד"ה 'השורף אותה יכבס בגדיו'(ספר 'הלבוש' על  למחברד"ה עוד יש בזה סוד עמוק, ביאור 'אבן יקרה'  ְוִהִניַח ִמחּוץ ֵאת ֵאפֶּ
ֲעַדת ְבנֵ ְבָמקֹום  ַמֲחנֶּהלַ  ת ְלֵמי ִנָדה ַחָטאת ִה י ִיְשָרֵאל ְלִמְׁש ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלַֽ רֶּ דֹוׁש" ישראל את הציווי ובזה קיימו ,)במדבר יט, ט( "ואמֶּ ֲחֶניָך קָּ יָּה מַּ הָּ  "וְּ

היו ולא  .פרשת חקת ד"ה 'השורף אותה יכבס בגדיו'( על התורה על 'רקנאטי' 'הלבוש' למחברביאור 'אבן יקרה'  לרקנאטי מצוות עשה מצוה לעשו' בענין פרה אדומה,'טעמי המצוות' ))דברים כג, טו( 
 .ספר הטהרה הלכות פרה אדומה פרק ג, ד( רמב"ם) מה מהאפר של הפרה לתוך העזרה במקדשמאּו מכניסים

קודם  ריםֹוכוחות הטומאה שהיו ׁשאז ו )ספר 'ציוני' פרשת חקת ד"ה ויקחו אליך פרה אדומה( מעבירים את רוח הטומאההיו מה פרה האדּוהבמעשה שריפת 
רּו על הפרהלכן  פרשת  מנחם ציוני לר' )ספר 'ציוני' היו נטמאיםכולם לכן  .חלק ג' פרשת חקת ד"ה והנה בחיבור אחר( 'שבט מוסר' למחבר)'מגלה צפונות'  העוסקים בה עלעתה  ׁשָּ

 שאהנֹות לשריפה, האוסף את האפר, הנוגע ועץ ארז אזוב ושני תולעהמשליך השורף,  כולל .משלב שריפת הפרה והלאה חקת ד"ה ויקחו אליך פרה(
'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה תלו ד"ה עוד יש בזה סוד ) לכבס את בגדיו צריך היהגם ומחמת כן שורף הפרה  .הלכות פרה אדומה ה, ב( רמב"םראה  'ספורנו' במדבר יט, ב ד"ה ראשונה.)

ֵרף אָֹּתּה שנאמר " שאר העוסקים בה עשו כלוכן  עמוק( ב: ְיַכֵבס ְבָגָדיוְוַהשֹּ ר ַהָפָרה  ַבַמִים ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבָמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָערֶּ ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאפֶּ
ה בְ  ת ְלֵמי ִנָדה ַחָטאת ִהוא:ְוִהִניַח ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ רֶּ ס ָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִמְׁשמֶּ ת  ְוִכבֶּ ר ַהָפָרה אֶּ ת ֵאפֶּ  י( –)במדבר יט, ז  "ְבָגָדיוָהאֵֹּסף אֶּ

לר' יצחק דמן עכו )'מאירת עיניים'  שדבקה בהם 'רוח הטומאה'את מעבירים מעליהם ו מטומאתם נטהריםהיו  העוסקים בה ואחר כך. (י –במדבר יט, ז עפ"י )

 .פרשת חוקת ד"ה טעם טומאת מת(תלמיד הרמב"ן 

 הדין הקשהובו מדת היה נמשך כוח טומאה  'אפר הפרה'בתוך 

 וכל לפעול את פעולת הרחקתעל, כדי שתלא בפֹואך בכוח טמון בה  השיהי 'כח טומאה'היו מתכוונים להמשיך  כל העוסקים בשריפת הפרה
בזה נמנע מהטומאה להידבק באפר הפרה ו שחיטתה ושריפתה,מד על גבה בשעת . לכן היה הכהן עועל הטמאיםמאפרה  כאשר יזּו הטומאה

היו מוסיפים וגם  מידי הטומאה. יותר בה בשביל שלא תגבה 'עץ ארז' שהוא גבוה מכל האילנות, חתיכת לשריפת הפרה היו מוסיפיםכן על. ובפֹו
  .פרשת חוקת ד"ה עוד נאמר למה מטמאה(תלמיד תלמידו של האר"י ז"ל )'שפתי כהן על התורה'  הטומאהבה כדי שלא תתבטל ב ,נמוך'אזוב' שהוא 

טומאה ולא  עד הערב טומאה קלהנטמאו רק  נטמאו בהשלכן גם העוסקים  ,'בפועל'לא ו 'בכוח'טומאה רק שהמשיכו לאפר הפרה  ומטעם
ונדבקים  ' במדבר יט, ב ד"ה פרה אדמה(הקדוש אור החיים') אדומהבאפר פרה  'דינים'מתקבצים אז היו ו. פרשת חוקת ד"ה עוד נאמר למה מטמאה()'שפתי כהן על התורה'  חמורה

ּהסובבים מחוץ לחומת ירושלים בסוד "שהיו  'כוחות החיצונים'בה  יב לָּ בִּ ים סָּ רִּ ִּם הָּ לַּ רּוׁשָּ  ' שמואל בורשטיין האדמו"ר מסוכטשובלר )'שם משמואל' )תהלים קכה, ב( "יְּ

)'רבינו  הטומאותמידה הגורמת לכל היא הש ,גליא רזא' דף יא ע"א טור א(') 'הקשה דת הדיןמ'ל אדומה האפר פרהנהיה והיה , פרשת כי תשא שנת תרע"ב דף רכז(

 .בחיי' במדבר יט, ב ד"ה ועל דרך הקבלה(

שלא עשו בהם  ויוצאת דווקא על ידי 'מים חיים' היא 'בת מלך' שעל האדם לפי שהטומאההאפר ביחד עם 'מים חיים', ערבבו את אחר כך 
ֶאהש על מנת ,האפרגבי על  החיים המיםלא ו חייםה מיםהעל גבי  היה ניתן האפר .)'שפתי כהן על התורה' פרשת חוקת ד"ה ומזין בשלישי( מלאכה חלקם  ֵירָּ

שר יזּו כך גם כאה, נשרף מחוץ למחנה והם נהנו ממנו ובזה הסתלקה רוח הטומאשל הפרה האדומה שהבשר  שכשם .כלפי חוץ 'החיצונים'של 
 .)'מצודת דוד' מצוה תלח סוף ד"ה ומפרישין אותו מאשתו( רוח הטומאהמעליו סתלק ת על הטמא

ההאפר עם המים החיים היו נקראים " כןול דָּ ה ְבָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתהשנאמר " כפי "ֵמי נִּ ר ַהָפָרה ְוִהִניַח ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּ  ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאפֶּ
ת  רֶּ קפא דף חקת פרשת )ראה זוהר  שהמן הקדּו 'החיצונים'ומרחיקים את  מנדיםלפי שהם היו  )במדבר יט, ט( "ַחָטאת ִהוא ְלֵמי ִנָדהַלֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִמְׁשמֶּ

את" גם נקראים והמים עם האפר של הפרה האדומה היו. ע"א ד"ה ועל דא( טָּ הם רשם שבשֹולפי  )במדבר יט, ט(" ִהוא ַחָטאתְלֵמי ִנָדה שנאמר "כפי  "חַּ
 .הרמ"ד וואלי פרשת חוקת פרק יט ד"ה והיתה לעדת בני ישראל() באים מצידם החטאיםעצמם שכל  'החיצונים'היו מ

 את הטמאים מטהרו את הטהורים שבאפר הפרה היה מטמא 'כח הטומאה'

אביו האֹור שיצא מתוך החֹושך בראשית הבריאה, וכן אברהם אבינו שיצא מכמו  אה התגדלו עם דבר טוב שהיה בתוכםכל 'הקליפות' בברי
בזכות  הגשמית החיצונית של הפרי העולם עושים כבוד לקליפהוכשם ש .הגדל עימםואין לקליפות מעלה אלא בשביל הדבר שבתוכם . תרח

זה  .בשביל הטהרה שהיתה טמונה בו קודם שנברא העולם 'חנופה'עושים לו כבוד וש הסטרא אחראגם הוא  כך שוכן בתוכה,ה הפריחלק 
  .דף יא ע"א( ' לר' אברהם תלמיד האר"י ז"לגליא רזא') כבודשל ואהרן שידברו לפרעה בלשון וה למשה והקב"ה צִ ש הטעם
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לכן אם . הטהרה הוא רודף אחרי צדעל כן  –ממנו  הומשום שיודע הסטרא אחרא שכל הכבוד שיש לו בעליונים הוא בשביל הטהרה שיצא
הטהור האדם אותו גבי דלג על י שבאפר אזי תכף צד הטומאהתקרב אל אפר הפרה האדומה שהיא מדת הדין הקשה, שהוא טהור וי אדםיבוא 

 מיד "ַהִנָדה ֵמירק נגע ב"אשר אדם טהור ש וזה הטעם .דף יא ע"א( 'גליא רזא') שלו ם צד הטהרה יותר מכל צדדי הטומאהעמשום שנוח לו להידבק 
בנטמא שנאמר " ֵגַע ְבֵמי ַהִנָדה ִיְטָמא ַעד ָהָערֶּ שבאפר הפרה מטמאה את  כי רוח הטומאה הקשה ב( –כלים א, א מסכת משנה ראה )במדבר יט, כא( ) "ְוַהנֹּ

 .ולפע"ד אפשר בזה לתת טעם לאפר(פרשת מצורע דף קמא ד"ה  חלק בלר' ברכיה ברך  )'זרע ברך'ממנה טהרה צריכים המתעסקים בה. ואחר כך 

 ,הטמאן הקשה שבאפר הפרה על דת הדימ מדלגתאזי  לאדם, 'אפר הפרה'קרב ועל ידי כך  וכאשר מזים מהאפר של הפרה האדומה על הטמא
שכל לפי , על האדם שהזּו הפרה האדומהשבאפר  'האש התקיפהומתחברת עם ' הטמא מדלגת הטומאה שהיתה שורה על האדם כנגדה אזו

)'זרע ברך' חלק ב פרשת מצורע  ובפרט שרוח הטומאה שבאפר הפרה קשה יותר מרוח הטומאה שעל האדם דף י' ע"ב וכן דף יא ע"א( 'גליא רזא') מין הולך אחר מינו

בטיפות המים  תממנו ונדבק ויוצאת תשהיתה חופפת על האדם מבחוץ נמשכ 'טומאת המת' למעשהכך ו .דף קמא ד"ה ולפע"ד אפשר בזה לתת טעם לאפר פרה(
 ונמצא כי ,(' ובזוהר חקת דף קפא ע"א סוף ד"ה כיון שעבדיודא הוא'וכן אפשר לפרש בפשט דברי הזוהר בפרשת פקודי רלז ע"ב ד"ה  .)'שם משמואל' פרשת כי תשא שנת תרע"ב דף רכזעליו  זּושה

 תלבןונ טהרנ האדםאילו ו ,כהן על התורה' פרשת חוקת ד"ה עוד נאמר למה מטמאה()'שפתי  שאבה את הטומאה שעל האדם 'בכוח' באפר הפרההטומאה שהיתה 
)'שם משמואל' פרשת כי תשא שנת תרע"ב דף רכז. וכן אפשר לפרש בפשט דברי הזוהר בפרשת פקודי רלז ע"ב ד"ה 'ודא הוא'  טהורכולו ונשאר  דף י' ע"ב וכן דף יא ע"א( 'גליא רזא') המת מטומאת

 .דף קפא ע"א סוף ד"ה כיון שעבדי( ובזוהר חקת

מניח לאותו אחד שלא הכירו כל כך אפילו שנתן לו פעם או פעמיים הוא רואה את אדונו תכף הכלב ל הכלב, שכאשר ָמׁשָ מו כ ודבר זה הוא
 על האדם וכך גם נוהגת הטומאה שעל גוף האדם כאשר היא עוזבת אותו ועוברת אל הטומאה שהזּו .שרגיל בו והולך מיד אל אדונו –לאכול 

בכל מקום  מהמים, כלשהואפילו בו על אדם טמא בטומאת מת ונגע 'מי נדה'  היזּו מדוע אם ולפי זה אפשר להבין .דף יא ע"א(דף י' ע"ב וכן  'גליא רזא')
אל הטיפות הטומאה  כי כבר עברה ,ראה רמב"ם הלכות פרה אדומה פרק יב, א() ההזאה והוא נטהר לטמאעלתה  –בראש אצבעו רק ואפילו  ר בשרובעֹו

'כלי יקר'  , וכןרדב"ז מצוה תלח ד"ה והמילוי והקידושה)לדעות נוספות בדרכי טהרת מי נדה ראה 'טעמי המצוות' ל הזאה על מנת להיטהר לעודאינו זקוק הוא שנגעו בגוף האדם, ו

 .(, 'עץ החיים' על טעמי המצוות לר' יהודה בן חנין מצוה רלג ד"ה ועל דרך האמתבמדבר יט, כא

 'קבלה מעשית'מאוד ויכול לעסוק ב מתקדשבאפר פרה אדומה  הנטהר

עשה עזרא הסופר,  שניהפרה נו, עשה משה רבי ראשונהפרה  – על מצות פרה אדומה נעשו משעה שהצטווה משה רבינו אדומות רותתשע פ
פרה , בן הקוף עיני אליהועשה  שביעיתפרה עשה יוחנן כהן גדול,  פרה שלישית ופרה רביעית עשה שמעון הצדיק, פרה חמישית ופרה שישית

לר' , ב ד"ה ומצינו שנעשו, 'קהלת יעקב' במדבר יט תלמיד הרשב"א )משנה מסכת פרה פרק ג משנה ה, 'רבינו בחיי' ישמעאל בן פאביעשה תשיעית פרה חנמאל המצרי, עשה שמינית 

 ,)'רבינו בחיי' במדבר יט, ב ד"ה ומצינו( בתקופה שחרב בית המקדש השני היתה הפרה התשיעיתכאשר  ,מערכת פר ד"ה 'פרה אדומה' בשם רבינו בחיי(יעקב צבי יאליש ב
היה וכך  .(' בשם הרא"שוגם אחר שנחרב הבית'ממודינא מאמר שלישי שבת פרה דף שמח ע"א ד"ה )'זכר דוד' לר' דוד זכות  הוליכו עמהם את אפר הפרההם לבבל  ישראל גלווכש

' בשם הרב 'משנה למלך' וגם אחר שנחרב הבית')'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי שבת פרה דף שמח ע"א ד"ה  פרה אדומה גם אחרי שנחרב המקדשאפר קדמונים בידי ה

  .(פרק ג הלכות אבלות

. וראה )'כסא רחמים' להחיד"א על 'אבות דרבי נתן' פרק לה ד"ה מעולם לא נפגע אפר פרה אדומה שהיה בידיהםעל ידי היו נטהרים מטומאת מת  התנאים והאמוראים

)'מדבר  האמוראים היו קדושים מאודאף  ומחמת כן .(שלושה מצורעיםעל ר' טרפון שטיהר  -ירושלמי סוטה פרק ב' הלכה ב' גמ' שהיו נטהרים בגליל, וכן  –נידה דף ו' ע"ב, וחגיגה דף כה ע"א 

 טהרתם בכוחווטהורים,  (' בשם 'מדבר קדמות' להחיד"אוגם אחר שנחרב הבית''זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי שבת פרה דף שמח ע"א ד"ה , , עיי"שקדמות' להחיד"א מערכת א אות כו
. ראה גמ' חגיגה דף יד )'שערי קדושה' לרבינו חיים ויטאל חלק ג שער ו ד"ה ועניין השוערים ' הרוחניהיצירה עולם'לעלות לפרד"ס שהוא ביכלו  באפר פרה אדומה הם אז

 בשמות נוראים לעניין הזכירה ופתיחת הלב כפי שהשתמשו ר' ישמעאל ור' עקיבאו ,שמות הקודשבקבלה מעשית על ידי לעסוק יכלו ו ,(ע"ב
 .'שער רוח הקודש' להאר"י ז"ל דף מא טור א' ד"ה תקון ג'()

עד אבד לגמרי  ' בשם הר"ש הלכות חלה(וגם אחר שנחרב הבית''זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי שבת פרה דף שמח ע"א ד"ה )בימי האמוראים היה ש אפר פרה אדומה
)'שערי קדושה'  פרד"סאל הגם לא היו משתמשים יותר בעליות החכמים אחר כך לכן  .הפסיקו להיטהראז ו, אביי ורבא ימיהם של חכמי הגמרא

 'תהשבעֹו'או ב )'שער רוח הקודש' להאר"י ז"ל דף מא טור א' ד"ה תקון ג'( 'שיםבשמות הקדֹו'להשתמש אין יותר רשות מאז וכן  .חיים ויטאל חלק ג שער ו ד"ה ועניין השוערים(לר' 
 , והמשתמשים כיום בשמות אלוטמאי מתים כל בני האדם הםשלפי  (בשם 'ילקוט ראובני' )'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלג'י מערכת הפ"א סימן קפו כמו הקדמונים

נפשו ירחק , ושומר 'קבלה מעשית'דבקות באדם המתקרב להשיג נ 'הקליפות'ש ועוד .)'שער רוח הקודש' להאר"י ז"ל דף מא טור א' ד"ה תקון ג'( עונשם גדול
 .חיים ויטאל חלק ג שער ו ד"ה ועניין השוערים( )'שערי קדושה' לר' מהם

ומה . מדרכי העולם, עד שאפילו אם יטרח טורח גדול לא יעלה בידו ׁשמעכב את האדם מלהתקדש ולפרֹו 'אפר הפרה'שעל ידי  הטהרהחוסר 
ומחמת ענוותנותו  ה על ידי אליהו הנביא זכור לטוב,באפר פרה אדומזכה להיטהר ש משוםזה , היה המופלאהאר"י ז"ל רוח הקודש  שהיה על

ְעלֵ היה מעלים הדבר  ישרוף , ועשיריתמה ההאדּופרה העוד פרה אחת שהיא לעתיד לבוא תהיה אמנם  .)'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת א' אות כו(ם נמרץ הֶּ
 יזוית המתים, יתח בעתו .כדי לטהר את טמאים ('קהלת יעקב' מערכת פר ד"ה 'פרה אדומה' בשם רבינו בחיי, )'רבינו בחיי' במדבר יט, ב ד"ה ומצינו שנעשו אותה מלך המשיח

 בתורה ונכתב" ָפָרה ֲאֻדָמה" התיבותלכן , כדי לטהרם מטומאת מלאך המוות שקיבלו בשעת המיתה. שקמו לתחייה 'ישני אדמה'אותם גם על 
יָך  ר ֵאין ָבּה מּום" ֲאֻדָמהָפָרה בכתיב חסר שנאמר "ְוִיְקחּו ֵאלֶּ )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי דף שמז  'אדמהלרמוז על 'ישני )במדבר יט, ב(  ְתִמיָמה ֲאׁשֶּ

 אמן. ,בימינובמהרה וכן יהיה  .ע"ב ד"ה 'אשר על כן צריכין' בשם ה'ילקוט דוד'(

 

 העלון גם לעילוי נשמת: 

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'ֵנט
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 חיים! אורך ימים ושנות
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 לרפואה שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

השבוע לזווג הגון בקרוב  הפצת העלון

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

גָּה  הי"ו שמואל בן אֹולְּ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 

 חבר: אשת

 עליזה בת יפה
 ז"ל   

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים תרם והדפיס 

 את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
 הלימוד בעלון השבוע הוא לרפואה והצלחת הנערה

 הי"ו שירה בת מוריה
ציבור הקוראים הקדוש מתבקש להתפלל 

ושה' יתברך  ורפואתה השלימה,להצלחתה 
 הרחום יבשר אותה בקרוב בשורות טובות!   

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון 
 לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 

. וכן ניתן לשלוח 052-7675933 
הערות/הארות ולקבל את העלון 

 tora.haim@gmail.com  במייל
 

 הפצת העלון גם לרפואתם השלימה של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ואליהו בן גֹוְבָהר 
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