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 ד"בס

 על פרה ועגל

 נבון. מ' ר
 

 ~~פרה ~~ 
 "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה "-יטבמדבר פרק 

 :הכנה
   :ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל •

 ְוָׁשַחט אָֹתּה  •

 ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה  •

   :ב ּוְׁשִני תֹוָלַעת ְוִהְׁשִליְך ֶאל ּתֹוְך ְׂשֵרַפת ַהָּפָרהְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹו •
 :המכינים
 :ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהּכֵֹהן ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהּכֵֹהן ַעד ָהָעֶרב •

  :ַּבָּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוַהּׂשֵֹרף אָֹתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו  •

ְוִכֶּבס ָהאֵֹסף ֶאת ֵאֶפר ... ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּבָמקֹום ָטהֹור  •
 ]אבן עזרא-אין צורך להזכיר שירחץ במים [ַהָּפָרה ֶאת ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

 :השימוש
   :ָכל ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמיםַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְל •

   :ְוָלְקחּו ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי •

 ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים ִאיׁש ָטהֹור  •

י ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִע •
   :ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב

   :ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחַּקת עֹוָלם ּוַמֵּזה ֵמי ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוַהּנֵֹגַע ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב •
 

  ב:יט' במ, ספורנו
ל "ְוִהֵּנה ְּכָבר ָאְמרּו ז). ז, לעיל ח" (ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת ַהֵּזה"ְּבָאְמרו  .' ֲאֶׁשר ִצָּוה הזאת ֻחַּקת ַהּתוָרה

ָאַמְרִּתי "ּוְׁשלמה ָאַמר ָעֶליָה  .'ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני ְוֵאין ְלָך ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה, ָּבּה ֻחָּקה ְלָכְך ָּכַתב'
 ּוֵמִעְּקֵרי ַהֶהֱעֵלם ָּבֶזה הּוא ֶׁשִהיא ְמַטְּמָאה ֶאת ַהְּטהוִרים). כג, ז קהלת" (ה ִמֶּמִּניְוִהיא ְרחוָק, ֶאְחְּכָמה

 .ּוְמַטֶהֶרת ֶאת ַהְּטֵמִאים
 

 מלכים א פרק ה 
) י( :ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמאֹד ְורַֹחב ֵלב ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּיםַוִּיֵּתן ֱאלִֹהים ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה ) ט(

 ...ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם ) יא( :ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם ּוִמּכֹל ָחְכַמת ִמְצָרִים
 

 תורה תמימה קהלת פרק ז פסוק כג 
והיינו , שהמזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא, היה שלמה מתקשה בהלכות פרה אדומה
 ]:'ד א"יומא י [)פטמנישאמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה מ

 ..., ל שכל טעמי המצות השיג לידעם זולת ענין זה" ר)פט
 

  פרה -פיסקא יד ) איש שלום(פסיקתא רבתי 
 . שקולה כנגד כל התורה כולה] פרשת פרה[
 

 ~~עגל ~~ 
  כב:יט במדבר י"רש
 על ותכפר פרה תבא כך, הצואה ותקנח אמו תבא אמרו. מלך של פלטין שטינף שפחה לבן משל
 :העגל
 

  לב שמות
 ָלנּו ֲעֵׂשה קּום ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ַאֲהרֹן ַעל ָהָעם ַוִּיָּקֵהל ָהָהר ִמן ָלֶרֶדת מֶֹׁשה בֵֹׁשׁש ִּכי ָהָעם ַוַּיְרא) א(

) ב: (לֹו ָהָיה ֶמה ָיַדְענּו לֹא ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעָלנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש מֶֹׁשה ֶזה ִּכי ְלָפֵנינּו ֵיְלכּו ֲאֶׁשר ֱאלִֹהים
 ַוִּיְתָּפְרקּו) ג: (ֵאָלי ְוָהִביאּו ּוְבנֵֹתיֶכם ְּבֵניֶכם ְנֵׁשיֶכם ְּבָאְזֵני ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ִנְזֵמי ָּפְרקּו ַאֲהרֹן ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר

 ַוַּיֲעֵׂשהּו ַּבֶחֶרט אֹתֹו ַוָּיַצר ִמָּיָדם ַוִּיַּקח) ד: (ַאֲהרֹן ֶאל ַוָּיִביאּו ְּבָאְזֵניֶהם ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ִנְזֵמי ֶאת ָהָעם ָּכל
 ְלָפָניו ִמְזֵּבַח ַוִּיֶבן ַאֲהרֹן ַוַּיְרא) ה: (ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱאלֶֹהיָך ֵאֶּלה ַוּיֹאְמרּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל

 ֶלֱאכֹל ָהָעם ַוֵּיֶׁשב ְׁשָלִמים ַוַּיִּגׁשּו עֹלֹת ַוַּיֲעלּו תִמָּמֳחָר ַוַּיְׁשִּכימּו) ו: (ָמָחר ַליקָֹוק ַחג ַוּיֹאַמר ַאֲהרֹן ַוִּיְקָרא
  פ: ְלַצֵחק ַוָּיֻקמּו ְוָׁשתֹו
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 :...  ְלָפֵנינּו ֵיְלכּו ֲאֶׁשר ֱאלִֹהים ָלנּו ֲעֵׂשה קּום... ) א( לב שמות
  א פסוק לב פרק שמות י"רש
 :להם איוו הרבה אלהות - לפנינו ילכו אשר

 
  ז פסוק לב פרק שמות ן"רמב

 ההשחתה וענין, עמך שחת כי, האחת, רעות שתים עשו כי למשה השם אמר - עמך שחת כי) ז(
 נא ירמיה (המשחית הר אליך הנני, )א ט יחזקאל (בידו משחתו כלי ואיש שנאמר כענין, בנין הריסת

 ותבנטיע מקצץ רבותינו שקראו הדבר בכאן ההשחתה ופירוש, ומגדל חומה כל ההורס בבל, )כה
 עשו כי, והשני. ]הדת ביסודי להריסה כנוי - בנטיעות הקיצוץ -) לה( הערה ה פרק קהלת ,תמימה תורה[

 יודע שהוא לבדו השם רק ידענה לא הראשונה העבירה והנה. לו ויזבחו לו והשתחוו מסכה עגל
 חטאו העם רוב והנה. פירשתי כאשר שבהם החוטאים הזובחים מעשה והשנית, לב תעלומות

. לכלותם בכולם הכעס היה לא זה ולולי, הזהב נזמי את העם כל ויתפרקו כתוב כן כי, העגל שהבמע
 :שפירשתי כמו, רעה במחשבה החטא היה ברובם כי, מועטים והנגפים הנהרגים והנה

 
  צז אות א מאמר הכוזרי ספר
 היחוד על מופת מביאים הפילוסופים היו לויוא, צורות עובדים היו ההוא בזמן כלם האומות.... 
 עשרת דברי העם שמעו וכאשר ... אליה שמכוונים צורה מבלי עומדים היו לא האלהות ועל

 דבר להם להיות ארון להם ולעשות כתובים הלוחות להם להוריד ההר אל משה ועלה הדברים
 מצפים העם ונשארו, ... , הלוחות ל"ר, הרבונית והבריאה לאלהים הברית שבו, נגדו שיכונו נראה
 אך סיני הר מעמד יום בהם עמדו אשר, ובגדיהם ועדים תארם שנו לא ענינם על והם משה לרדת
 נפרד ולא צידה לקח לא והוא יום ארבעים מהם ובושש, לעתים למשה ממתינים בתכונתם נשארו
 והתחילו הגדול ההוא ההמון קצת על הרעה המחשבה גברה אז, ליומו שישוב מנת על אלא מהם
 נעבד לבקש אנשים מהם שנצטרכו עד והמחשבות העצות ומרבים מחלקות להחלק העם המון

 ... ממצרים מוציאם באלהות שיכחשו מבלי, האומות כשאר נגדו יכונוש מורגש
 

  צז אות א מאמר הכוזרי ספר
 מצות מבלי ורצונם בידם שעשו מה אל אלהי ענין ושיחסו עליהם נאסר אשר בציור היה וחטאתם
 להם והיה, צורה עשו והם, הצורות מן הזהיר יתברך הוא כי מצותיו לקצת מרי יהה... . האלהים
 . וקרבנות ומזבח אחריו וימשכו שיקבילוהו דבר לעצמם יקבעו שלא, להמתין

 
 ~~ מכפרת על העגל פרה~~ 

 
  א פסוק לב פרק) הארוך הפירוש (שמות עזרא אבן
 . יםהטמא לטהר רק, ג"ע על לכפר איננה אדומה פרה ...
 

  לב שמות
 ַהֶּדֶרְך ִמן ַמֵהר ָסרּו) ח: (ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליָת ֲאֶׁשר ַעְּמָך ִׁשֵחת ִּכי ֵרד ֶלְך מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) ז(

 ֶהֱעלּוָך ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱאלֶֹהיָך ֵאֶּלה ַוּיֹאְמרּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶׁשר
 ְוַעָּתה) י: (הּוא עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ְוִהֵּנה ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט( :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ
 :ָּגדֹול ְלגֹוי אֹוְתָך ְוֶאֱעֶׂשה ַוֲאַכֵּלם ָבֶהם ַאִּפי ְוִיַחר ִּלי ַהִּניָחה

  לב פרק שמות רהקצ הפירוש - עזרא אבן
 לא יקראנו אדם ואם, הולך לאדם משל. שיצווה מה ישמע שלא - עורף קשה עם וטעם) ט(

 :ערפו ישיב
 

  לא שמות הלוי בית
 המצות בטעמי לחקור בשכלו המתבונן לאדם גדול וגדר סייג הוא אדומה דפרה מדברינו היוצא... 
 להכשל יוכל זה ידי ועל טעמם לידע ההרוא אנכי ולומר ולהרוס שכלו אחר לדון בהם יכשל לבל

 דמצות ונמצא, ... מרבותינו שקבלנו מה כפי הפרטים בכל הכל לעשות צריך רק לגרוע או להוסיף
 מלבו לבדות כאלה ברעיונות עוד להכשל שלא וגדר סייג והיא העגל למעשה ממש מנגד הוא פרה

 :הלכה מרבותינו נתקבלו שלא חדשים ומעשים עבודות
 

 ~~ כנגד כל התורה שקולה~~ 
 

R. Soloveitchik, Reflections of the Rav, Vol. 1, p. 110. 
A mishpat, even when it is based on reason, must be accepted as a hok; otherwise, 
even rational social and moral laws may be corrupted or distorted, as is often 
demonstrated by our modern secularized society.   The hok differs from the mishpat 
only in the degree of its intelligibility; both, however, need the Divine imperative to 
sustain their religious fulfillment. 


