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 ב"ה

 פרשת חוקת  

 ויקחו אליך פרה אדומה
 במדבר יט, ב.

 כל הדורות הוצרכו לֵאֶפר של משה רבינו

בפרשת השבוע מדובר אודות פרה אדומה, שעל ידה נעשית הטהרה מטומאה הכי חמורה, טומאת מת, 

, עד שאמר לו הקב"ה "זאת חוקת [1]ש"נתכרכמו פניו של משה" כיון ש"לא היה יודע במה תהא טהרתו"

 התורה גו' ויקחו אליך פרה אדומה וגו'".

שטומאת מת )העדר החיות( מורה על מעמד ומצב שנתעלם הדביקות בה' מקור   –וענינו בעבודה הרוחנית 

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום", והטהרה ממעמד ומצב זה )לפעול  [2]ו שכתובהחיים, כמ

התורה", ונעשית בכחו של משה דוקא,  חוקת גילוי החיות על ידי דביקותו בה'( הוא ענין של "חּוָקה", "זאת

פרה אדומה", "לעולם היא נקראת על שמך פרה שעשה משה במדבר", היינו,  אליך "ויקחו [3]כמו שכתוב

פרה גשמית כפשוטה, ונוסף לכך, גם )פרה( אדומה, שמורה על  –שבכחו של משה ליקח פרה אדומה 

ולא רק להעלות ה"פרה אדומה" עצמה, אלא עוד זאת,  –הגבורות, תוקף החמימות בגשמיות וחומריות 

 .שבכחו של משה לעשות מהפרה אדומה ֵאֶפר שעל ידו תהיה הטהרה מטומאה הכי חמורה

והנה, ֵאֶפר הפרה שעשה משה נחלק לשלשה חלקים: חלק אחד, ליטול ממנו בני העיירות וכל הצריכים 

. כלומר, [4]להטהר, חלק שני, כהנים גדולים לפרות אחרות מקדשין הימנה, וחלק שלישי, נתון למשמרת

שהטהרה דטמא מת היא לא רק מֵאֶפר הפרה שעשה משה, אלא גם מֵאֶפר פרות אחרות )תשע פרות( שנעשו 

לאחרי זמנו של משה, אבל, לעשיית הפרות אחרות הוצרכו לֵאֶפר הפרה שעשה משה, שממנה מקדשין כהנים 

, יצטרכו לקדש מֵאֶפר [5]גדולים לעשיית פרות אחרות, ועד שגם לעשיית פרה העשירית על ידי המלך המשיח

 .[6]הפרה שעשה משה, שקיים לעולם

( לגלות החיות [7]שפעולתו של משה )כולל גם אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא –וענינו בעבודה 

דהדביקות בה' אצל כל אחד ואחת מישראל )גם זה שנמצא במעמד ומצב דטמא מת(, הולכת ונמשכת גם בכל 

הדורות שלאחרי זה, על ידי זה שהעוסקים בכך )כהנים גדולים שעושים פרות אחרות( חדורים בכחו של 

 משה )שמקדשין בֵאֶפר הפרה שעשה משה(.
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( "על משה רבינו עליו השלום [9])בשם התיקונים [8]על פי מה שכתוב באגרת הקודש –ויש להוסיף בזה 

שאחר פטירתו מתפשטת הארתו בכל דרא ודרא לששים ריבוא נשמות, כמו שמש המאיר מתחת לארץ 

 לששים ריבוא כוכבים":

בחציו השני של כדור הארץ )מתחת לארץ(, ולא עוד אלא שגם  –השמש, נמצא ומאיר גם בשעות הלילה 

בחצי הכדור שאינו נמצא בו בלילה, הרי הוא מאיר גם בו על ידי ששים ריבוא כוכבים, שגם אור הכוכבים 

הוא אור השמש שמאיר עתה על ידי הכוכבים, כלומר, לא רק שבשעות היום קיבלו הכוכבים אור השמש 

 .ועתה )בשעות הלילה( מאירים מעצמם, אלא שגם האור שמאירים הכוכבים בשעות הלילה הוא אור השמש

בנוגע לטהרת טמא מת על ידי ֵאֶפר  –( ככל הענינים שבפנימיות התורה)...וענין זה משתקף גם בנגלה דתורה 

שגם כשאין אפשרות , היינו, שעל ידי ֵאֶפר הפרה שעשה משה מקדשין לעשות פרות אחרות –פרה אדומה 

גם הֵאֶפר דפרות , מֵאֶפר פרות אחרות שנעשו לאחרי זה, הרי, כי אם, להזות מֵאֶפר הפרה שעשה משה בעצמו

 .בכחו של משה דוקא, אחרות נעשה על ידי זה שמקדשין מהֵאֶפר שעשה משה

, חייבים לטהרו –שלא רואים בו חיות דקדושה , ...כשפוגשים יהודי שנמצא במעמד ומצב דטומאת מת

כיון שמשה , של כל אחד ואחת( ובמילא גם חובתו)ודבר זה הוא בכחו וביכלתו , להחיותו בחיות דקדושה

לעולם היא " –פעולתו היא בכחו של משה , ובמילא, נתן ונותן לו מֵאֶפר הפרה שלו( משה שבדורנו)רבינו 

 נקראת על שמך פרה שעשה משה".

 קטע משיחת ש"פ חוקת, ט' תמוז, רשימת השומעים בלתי מוגה.

 .121תו"מ ה'תש"י ח"ב ע' 

 

 
 במדב"ר פי"ט, ד. תנחומא פרשתנו ו. [1] 
 ואתחנן ד, ד. וראה אבות דר"נ ספל"ד. [2] 
 ריש פרשתנו ובפרש"י. [3] 
 פרש"י פרשתנו יט, ט. [4] 
 רמב"ם הל' פרה אדומה ספ"ג. [5] 
 ואילך. וש"נ. 721ראה לקו"ש חל"ג ע'  [6] 
 תקו"ז תס"ט )קיב, רע"א. קיד, רע"א(. [7] 
 ביאור לסי' ז"ך בסופו. [8] 
 ראה זח"ג רעג, א. וראה הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהערות ותיקונים לאגה"ק שם. [9] 
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