
Parah Adumah:
The Bridge between Purim and Pesach

Shulchanתרפה-סימןחנוכההלכותחייםאורחערוךשולחן.1 Aruch
, לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכיםמדאורייתאי"א  שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה  חייבים לקראםז')

לבא למקום שיש מנין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. הגה: ואם אי אפשר להם לבא,
מ"מ יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם (מצא כתוב).

Magenתרפה-סימןאברהםמגן.2 Avraham
בשל"ה האריך לצדד שפרש' פרה אינה דאורייתא וכ"כ הב"ח וכ"מ בתשובת מהרי"ל סי' קפ"ב וקס"ז שלא הזכיר

כתב דעשה דאורייתא לקרות פרש' זכור בעשרה,ובת"ה סי' ק"ח כתב וז"ל באשר"י פ"ו דברכותאלא פרשת זכור
ובתוספות שנ"ץ כתבו דאין שום קריאה דאורייתא רק פ' זכור…

Emesחייםאורחתרפהסימןליעקבאמת.3 L'Yaakov
הוזועיין בנו"כ שתמהו על זה ועיין בב"ח ובהגר"א בביאוריו והנה שמעתי כי כתוב זכור אל תשכח אשר הקצפת

מעשה העגל, ובהיות שפרה אדומה היא כפרה על העגל יש בזה מצוה דאורייתא לקרוא פעם א בשנה.

Gemaraב-עמודודףמגילהמסכתבבליתלמוד.4 Megillah 6b
רבי אליעזר ברבי יוסי סבר: בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט - אף כאן אדר הסמוך לשבט,

ורבן שמעון בן גמליאל סבר: בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן - אף כאן אדר הסמוך לניסן.
בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי - מסתבר טעמא, דאין מעבירין על המצות, אלא רבן שמעון בן גמליאל מאי טעמא?

- אמר רבי טבי: טעמא דרבי שמעון בן גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף.

Medrashיט-פרשהחקתפרשת(וילנא)רבהבמדבר.5 Raba
א [יט, ב] זאת חקת, זש"ה =זה שאמר הכתוב= (איוב יד) מי יתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם מתרח, חזקיה
מאחז, יאשיה מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מעובדי כוכבים, העולם הבא מעולם הזה מי עשה כן מי צוה כן מי גזר

כן לא יחידו של עולם...תמן תנינן העוסקין בפרה מתחלה ועד סוף מטמאין בגדים היא גופה מטהרת בגדים אמר
הקב"ה חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי.

6. Time Pieces, Rav Aharon Lopiansky, pg 156-157
This emergence of both good and evil from an identical source occurs repeatedly

throughout the megillah…. The very theme of the  day is “v‘nahafoch hu” - the complete reversal
of the events occurring.  That is, the events stayed the same, but instead of serving as a means
for bringing harm on Klal Yisrael, they became tools for its redemption.

A prime example of a single source producing opposing results is the parah adumah -
the red heifer whose ashes were used to ritually purify those who had been defiled, yet defiled
those weo were pure.  The Midrash (on parashas Chukas) explains the phenomenon by quoting
the verse “Who can bring a clean thing out of the unclean, if not the One?” (Iyov 14:4).  The
Sfas Emes explains that if the same means can promote opposite effects, then the effect is not
inherent in the means but must come from some different source.  Thus, if the same heifer can
both purify and defile, then both purity and defilement are not traits inherent in the heifer but are
expressions of G-d’s will.  This deomnstartes the onenes of G-d, for nothing exists outside His
will.


