בס"ד
על פרה ועגל
ר' מ .נבון
~~ פרה ~~
תּוֹרה"
במדבר פרק יט" -זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ

הכנה:
•
•
•
•

יה עֹל:
ימה ֲא ֶשׁר ֵאין ָבּהּ מוּם ֲא ֶשׁר לֹא ָע ָלה ָע ֶל ָ
ֻמּה ְתּ ִמ ָ
יך ָפ ָרה ֲאד ָ
וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶל ָ
וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ
וְ ָשׂ ַרף ֶאת ַה ָפּ ָרה
תּוֹך ְשׂ ֵר ַפת ַה ָפּ ָרה:
יך ֶאל ְ
תוֹל ַעת וְ ִה ְשׁ ִל ְ
וּשׁנִ י ָ
וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֵעץ ֶא ֶרז וְ ֵאזוֹב ְ

•
•
•

אַחר יָבוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה וְ ָט ֵמא ַהכּ ֵֹהן ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ַמּיִ ם וְ ַ
וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
ָדיו ַבּ ַמּ ִים וְ ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
וְ ַהשּׂ ֵֹרף א ָֹתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
יח ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר  ...וְ ִכ ֶבּס ָהא ֵֹסף ֶאת ֵא ֶפר
אָסף ִאישׁ ָטהוֹר ֵאת ֵא ֶפר ַה ָפּ ָרה וְ ִהנִּ ַ
וְ ַ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב ]אין צורך להזכיר שירחץ במים-אבן עזרא[
ַה ָפּ ָרה ֶאת ְבּג ָ

•
•
•
•

ָמים:
אָדם וְ ָט ֵמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֶפשׁ ָ
ֵע ְבּ ֵמת ְל ָכל נ ֶ
ַהנֹּג ַ
ָתן ָע ָליו ַמיִ ם ַחיִּים ֶאל ֶכּ ִלי:
ֲפר ְשׂ ֵר ַפת ַה ַח ָטּאת ְונ ַ
וְ ָל ְקחוּ ַל ָטּ ֵמא ֵמע ַ
וְ ָל ַקח ֵאזוֹב וְ ָט ַבל ַבּ ַמּיִ ם ִאישׁ ָטהוֹר
ָדיו ְו ָר ַחץ
יעי וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
יעי וְ ִח ְטּאוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
וְ ִהזָּה ַה ָטּהֹר ַעל ַה ָטּ ֵמא ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר ָבּ ָע ֶרב:
ִט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ֵע ְבּ ֵמי ַהנִּ ָדּה י ְ
ָדיו וְ ַהנֹּג ַ
וּמזֵּה ֵמי ַהנִּ ָדּה יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
עוֹלם ַ
וְ ָהיְ ָתה ָל ֶהם ְל ֻח ַקּת ָ

המכינים:

השימוש:

•

ספורנו ,במ' יט:ב
אָמרוּ ז"ל
יהם ֵמי ַח ָטּאת" )לעיל ח ,ז( .וְ ִהנֵּה ְכּ ָבר ְ
ֲל ֶ
אָמרו " ַהזֵּה ע ֵ
תּורה ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה'ְ .בּ ְ
זאת ֻח ַקּת ַה ָ
אָמ ְר ִתּי
יה " ַ
אָמר ָע ֶל ָ
וּשׁלמה ַ
יה'ְ .
אַח ֶר ָ
ֵרה ִהיא ִמ ְלּ ָפנַי וְ ֵאין ְל ָך ְרשׁוּת ְל ַה ְר ֵהר ֲ
' ְל ָכ ְך ָכּ ַתב ָבּהּ ֻח ָקּהְ ,גּז ָ
הורים
ֱלם ָבּזֶה הוּא ֶשׁ ִהיא ְמ ַט ְמּאָה ֶאת ַה ְטּ ִ
וּמ ִע ְקּ ֵרי ַה ֶהע ֵ
חוקה ִמ ֶמּנִּי" )קהלת ז ,כג(ֵ .
ֶא ְח ְכּ ָמה ,ו ְִהיא ְר ָ
וּמ ַט ֶה ֶרת ֶאת ַה ְטּ ֵמ ִאים.
ְ
מלכים א פרק ה
וּתבוּנָה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד וְ ר ַֹחב ֵלב ַכּחוֹל ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת ַהיָּם) :י(
)ט( וַיִּ ֵתּן ֱאל ִֹהים ָח ְכ ָמה ִל ְשׁלֹמֹה ְ
אָדם ...
ֶח ַכּם ִמ ָכּל ָה ָ
וּמכֹּל ָח ְכ ַמת ִמ ְצ ָריִ ם) :יא( ַויּ ְ
ַתּ ֶרב ָח ְכ ַמת ְשׁלֹמֹה ֵמ ָח ְכ ַמת ָכּל ְבּנֵי ֶק ֶדם ִ
וֵ
תורה תמימה קהלת פרק ז פסוק כג
היה שלמה מתקשה בהלכות פרה אדומה ,שהמזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא ,והיינו
שאמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממניפט( ]יומא י"ד א'[:
פט( ר"ל שכל טעמי המצות השיג לידעם זולת ענין זה... ,
פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא יד  -פרה
]פרשת פרה[ שקולה כנגד כל התורה כולה.
~~ עגל ~~
רש"י במדבר יט:כב
משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך .אמרו תבא אמו ותקנח הצואה ,כך תבא פרה ותכפר על
העגל:
שמות לב
ֲשׂה ָלנוּ
ֹאמרוּ ֵא ָליו קוּם ע ֵ
אַהרֹן ַויּ ְ
ַרא ָה ָעם ִכּי ב ֵֹשׁשׁ מ ֶֹשׁה ָל ֶר ֶדת ִמן ָה ָהר וַיִּ ָקּ ֵהל ָה ָעם ַעל ֲ
)א( ַויּ ְ
ָד ְענוּ ֶמה ָהיָה לוֹ) :ב(
ֱלנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא י ַ
ֵלכוּ ְל ָפנֵינוּ ִכּי זֶה מ ֶֹשׁה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר י ְ
יכם וְ ָה ִביאוּ ֵא ָלי) :ג( וַיִּ ְת ָפּ ְרקוּ
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיכם ְ
יכם ְבּנ ֶ
אָזנֵי נְ ֵשׁ ֶ
ָהב ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
אַהרֹן ָפּ ְרקוּ נִ ְז ֵמי ַהזּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֲ
ַויּ ֶ
ֲשׂהוּ
ָצר אֹתוֹ ַבּ ֶח ֶרט ַו ַיּע ֵ
ָדם ַויּ ַ
אַהרֹן) :ד( וַיִּ ַקּח ִמיּ ָ
ָביאוּ ֶאל ֲ
ֵיהם ַויּ ִ
אָזנ ֶ
ָהב ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ָכּל ָה ָעם ֶאת נִ ְז ֵמי ַהזּ ָ
אַהרֹן וַיִּ ֶבן ִמ ְז ֵבּ ַח ְל ָפנָיו
ַרא ֲ
ֱלוּך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ה( ַויּ ְ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה ַויּ ְ
ֵשׁב ָה ָעם ֶל ֱאכֹל
ַשׁ ִכּימוּ ִמ ָמּ ֳח ָרת ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת ַויּ ִַגּשׁוּ ְשׁ ָל ִמים ַויּ ֶ
ֹאמר ַחג ַליקֹוָק ָמ ָחר) :ו( ַויּ ְ
אַהרֹן ַויּ ַ
וַיִּ ְק ָרא ֲ
ָקמוּ ְל ַצ ֵחק :פ
וְ ָשׁתוֹ ַויּ ֻ
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ֲשׂה ָלנוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר י ְֵלכוּ ְל ָפנֵינוּ : ...
שמות לב )א(  ...קוּם ע ֵ
רש"י שמות פרק לב פסוק א
אשר ילכו לפנינו  -אלהות הרבה איוו להם:
רמב"ן שמות פרק לב פסוק ז
)ז( כי שחת עמך  -אמר השם למשה כי עשו שתים רעות ,האחת ,כי שחת עמך ,וענין ההשחתה
הריסת בנין ,כענין שנאמר ואיש כלי משחתו בידו )יחזקאל ט א( ,הנני אליך הר המשחית )ירמיה נא
כה( ,בבל ההורס כל חומה ומגדל ,ופירוש ההשחתה בכאן הדבר שקראו רבותינו מקצץ בנטיעות
]תורה תמימה ,קהלת פרק ה הערה )לה(  -הקיצוץ בנטיעות  -כנוי להריסה ביסודי הדת[ .והשני ,כי עשו
עגל מסכה והשתחוו לו ויזבחו לו .והנה העבירה הראשונה לא ידענה רק השם לבדו שהוא יודע
תעלומות לב ,והשנית מעשה הזובחים החוטאים שבהם כאשר פירשתי .והנה רוב העם חטאו
במעשה העגל ,כי כן כתוב ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב ,ולולי זה לא היה הכעס בכולם לכלותם.
והנה הנהרגים והנגפים מועטים ,כי ברובם היה החטא במחשבה רעה ,כמו שפירשתי:
ספר הכוזרי מאמר א אות צז
 ....האומות כלם בזמן ההוא היו עובדים צורות ,ואילו היו הפילוסופים מביאים מופת על היחוד
ועל האלהות לא היו עומדים מבלי צורה שמכוונים אליה  ...וכאשר שמעו העם דברי עשרת
הדברים ועלה משה אל ההר להוריד להם הלוחות כתובים ולעשות להם ארון להיות להם דבר
נראה שיכונו נגדו ,שבו הברית לאלהים והבריאה הרבונית ,ר"ל הלוחות , ... ,ונשארו העם מצפים
לרדת משה והם על ענינם לא שנו תארם ועדים ובגדיהם ,אשר עמדו בהם יום מעמד הר סיני אך
נשארו בתכונתם ממתינים למשה לעתים ,ובושש מהם ארבעים יום והוא לא לקח צידה ולא נפרד
מהם אלא על מנת שישוב ליומו ,אז גברה המחשבה הרעה על קצת ההמון ההוא הגדול והתחילו
המון העם להחלק מחלקות ומרבים העצות והמחשבות עד שנצטרכו מהם אנשים לבקש נעבד
מורגש שיכונו נגדו כשאר האומות ,מבלי שיכחשו באלהות מוציאם ממצרים ...
ספר הכוזרי מאמר א אות צז
וחטאתם היה בציור אשר נאסר עליהם ושיחסו ענין אלהי אל מה שעשו בידם ורצונם מבלי מצות
האלהים ... .היה מרי לקצת מצותיו כי הוא יתברך הזהיר מן הצורות ,והם עשו צורה ,והיה להם
להמתין ,שלא יקבעו לעצמם דבר שיקבילוהו וימשכו אחריו ומזבח וקרבנות.
~~ פרה מכפרת על העגל ~~
אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרק לב פסוק א
 ...פרה אדומה איננה לכפר על ע"ג ,רק לטהר הטמאים.
שמות לב
ית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ח( ָסרוּ ַמ ֵהר ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך
ֱל ָ
)ז( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֶל ְך ֵרד ִכּי ִשׁ ֵחת ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ֶהע ֵ
ֱלוּך
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
יתם ָעשׂוּ ָל ֶהם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ וַיִּ ְז ְבּחוּ לוֹ ַויּ ְ
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ו ְִהנֵּה ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא) :י( וְ ַע ָתּה
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ָר ִא ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ט( ַויּ ֶ
אוֹת ָך ְלגוֹי גָּדוֹל:
ֱשׂה ְ
ַא ַכ ֵלּם וְ ֶאע ֶ
אַפּי ָב ֶהם ו ֲ
יחה ִלּי וְיִ ַחר ִ
ַהנִּ ָ
אבן עזרא  -הפירוש הקצר שמות פרק לב
)ט( וטעם עם קשה עורף  -שלא ישמע מה שיצווה .משל לאדם הולך ,ואם אדם יקראנו לא
ישיב ערפו:
בית הלוי שמות לא
 ...היוצא מדברינו דפרה אדומה הוא סייג וגדר גדול לאדם המתבונן בשכלו לחקור בטעמי המצות
לבל יכשל בהם לדון אחר שכלו ולהרוס ולומר אנכי הרואה לידע טעמם ועל ידי זה יוכל להכשל
להוסיף או לגרוע רק צריך לעשות הכל בכל הפרטים כפי מה שקבלנו מרבותינו  ,...ונמצא דמצות
פרה הוא מנגד ממש למעשה העגל והיא סייג וגדר שלא להכשל עוד ברעיונות כאלה לבדות מלבו
עבודות ומעשים חדשים שלא נתקבלו מרבותינו הלכה:
~~ שקולה כנגד כל התורה ~~
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.
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