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 פרה אדומה טפרק י"

בפרק זה אנו לומדים על מצוות פרה אדומה, שבעזרתה יכול אדם, הנחשב טמא למת, להיטהר מטומאתו. 
הפרק פותח בדרך בה מכינים את אפר הפרה, וממשיך לתאר כיצד ניתן להיטהר באמצעותו. פרטי המצווה 

 מיוחדים במינם ונחשבים לאחד מסודות התורה.

 טומאת המת

 המת נחשבת הטומאה החמורה ביותר.טומאת 

טומאת המת. בלשון התורה  -חומש במדבר עוסק בדרך בה ניתן להיטהר מהטומאה החמורה ביותר 
  טומאה זו נקראת טומאה "לנפש אדם".

בפרק ט' בחומש במדבר מסופר על אנשים שלא יכלו להשתתף במצוות אכילת קרבן הפסח בעבור טומאה 
ַסח" )במדבר ט, ו(.זו: "וַיְִהי ֲאנִָשים  ֹׂת ַהפֶׁ ש ָאָדם וְֹלא יְָכלּו ַלֲעש ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלנֶׁפֶׁ  ֲאשֶׁ

  

: טּומאה נוצרת בדרך כלל על ידי מגע של אדם וכלים עם אחד מהטמאים. המושגים טומאה וטהרה
ההשלכה המרכזית של מצב הטומאה היא, שהטומאה מונעת מהאדם מלהגיע למקדש או לאכול קדשים 

 היא מצב הפוך, שמאפשר לאדם להגיע למקדש ולאכול קדשים. -ות, תרומה(. טהרה )קרבנ

 ]להעמקה[

 חומרתה של טומאת המת באה לידי ביטוי בשני היבטים:

 . טומאת המת הופכת את הנטמא בו לאב הטומאה.1

באותה . בכדי להיטמא בטומאת המת אין צורך לגעת בו כמו שנדרש בטומאות אחרות, מספיק להימצא 2
 קורת גג עם המת )טומאת האוהל(.

 כתיבת הפרשה במרכזו של חומש במדבר -מיקומה של הפרשה

 .לשיקול דעתו של המורה האם ללמד את נושא המיקום בתחילת הלימוד או בסופו: הערה למורה
 

ע"ב( קובע: "אמר ר' לוי: שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו -התלמוד במסכת גיטין )דף ס ע"א
 ."...המשכן... ופרשת פרה אדומה

יוצא אם כך שפרשת פרה אדומה כבר נאמרה עם הקמת המשכן המתואר בסוף חומש שמות. מקומה 
  'הטבעי' של פרשה זו צריך היה להיות יחד עם פרשיות הטומאה והטהרה של חומש ויקרא.

 היא מובאת דווקא בהקשר הנוכחי? מדוע אם כך,

  

שונים, יש מהם שמצאו קשר לפניה ויש שמצאו קשר לאחריה ויש שמצאו קשר בדבר זה התחבטו פרשנים 
 למקומה.

 (.במאמרו על פרשת פרה : הרב שביב מציג את הדעות השונותלהרחבה) 
 
 

 נציג בקיצור את ההסברים העיקריים:

 הפרשה קשורה לפרקים הקודמים: .1

יש קשר בין מצווה זו לקובץ המצוות בסוף פרשת קרח )פרק יח(, שנועדו לחזק את ה'שמירה על המשכן'. 
מצוות פרה אדומה עוסקת בשמירה על טהרת המשכן, שגם היא חלק מהשמירה על המשכן )ראב"ע על 

 ק א(.פסוק ב, ודעת מקרא באפשרות א', וכך עולה גם מרמב"ן בפסו

  

 :. הפרשה קשורה לפרשיות הבאות2

  א. בפרק הבא, פרק כ, מסופר על מותם של מרים ואהרן, והפרשה שלנו מדברת על טומאת המת.

ב. הפרשה ממוקמת כאן כדי להקדים את סיפור הכיבושים הגדולים של ישראל שיסופרו לנו בפרק כא, 
למת, כפי שהיה במלחמת מדין, ועל כן שובצה ולאחר מכן בפרק לא. במלחמות הללו יטמאו הרבה אנשים 

 כאן פרשה זו )ר"י אברבנאל(.

 
 . משמעות מקום הפרשה מבחינת ציר הזמן של הספר:3
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בראש הפרק הבא, פרק כ, מגיעים בני ישראל לקדש שבמדבר צין בחודש הראשון, שעל פי חז"ל הוא 
הדינים בפרק יח התרחשו על פי יז וקובץ -החודש הראשון של השנה הארבעים. מרד קרח בפרקים טז

 במבנה החומש. שיטת רמב"ן בשנה השנייה )על פי פירושו לבמדבר טז, א(. ראו

כן, במקום ייחודי בתורה בין השנה השנייה לבין השנה הארבעים של נדודי ישראל אנחנו נמצאים אם 
במדבר. דור שלם של יוצאי מצרים, ידעו שבגזירה שנגזרה לאחר חטא המרגלים, הם לא יזכו להגיע לארץ 

ישראל וימותו במדבר. זו מציאות קשה שבה אנשים מחכים למותם במדבר במשך עשרות שנים. פרשת 
, המלמדת כיצד מטהרים מטומאת המוות וחוזרים לטהרת החיים, מרוממת את המציאות פרה אדומה

 הזאת ונוטעת תקווה שניתן להתרומם מטומאת המוות.

  

 : התלמיד צריך לדעת הסבר אחד.הערה למורה

 

 :מטהרת טמאים ומטמאת טהורים

 מצד אחד היא –במצווה זו עניין זה של היטמאות העוסק בטהרה עם אפר הפרה הוא אחת מנסתרות הבנתנו

 מטהרת את האדם מהטומאה החמורה ביותר, טומאת המת, 

  ומצד שני השותפים לטהרה שהיו טהורים לפני כן נטמאים בעטיה, 

 לדוגמה:

ב )פס-. השורף את הפרה 1 ָֹׂתּה יְַכֵבס ְבָגָדיו ַבַמיִם וְָרַחץ ְבָשרֹו ַבָמיִם וְָטֵמא ַעד ָהָערֶׁ ֵֹׂרף א  וק ח(וְַהש

ב )פסוק י( -. האוסף את אפר הפרה 2 ת ְבָגָדיו וְָטֵמא ַעד ָהָערֶׁ ר ַהָפָרה אֶׁ ת ֵאפֶׁ ֵֹׂסף אֶׁ ס ָהא  וְִכבֶׁ

 - מי שנושא את מי החטאת "מי הנידה"=מי אפר הפרה .3

ֵֹׂגַע ְבֵמי ַהנִָדה      ב  ּוַמֵזה ֵמי ַהנִָדה יְַכֵבס ְבָגָדיו וְַהנ  .יְִטָמא ַעד ָהָערֶׁ

 

 .מן הכתובים אחת התלמיד צריך לדעת הוכחה :הערה למורה

 הניסוח ההלכתי ברמב"ם: –להעמקה 

 ]ה,א[: רמב"ם הלכות פרה אדומה

בגדים כל זמן עשייתן שנאמר בשוחט ומשליך עץ ארז וכבס בגדיו ורחץ  כל העוסקין בפרה מתחלה ועד סוף מטמאין

 בשרו ונאמר בשורף והשורף אותה יכבס בגדיו ונאמר בשורף

  אותה יכבס בגדיו ונאמר וכבס האוסף את אפר הפרה והשורף

 דין תורה. מלמד שכל העוסקין בה מתחלה ועד סוף מטמאים בגדים וטעונין טבילה והערב שמש

 האם פרה אדומה היא קרבן? -להעמקה

הפרה האדומה איננה קרבן אך יש בה יסודות הדומים לקרבנות אחרים. הדמיון לקרבנות בה לידי ביטוי במספר 

על התקנתה מופקד כוהן, כמו קרבנות מסוימים היא נשרפת כליל, אבל שרידיה מכונים 'אפר' במקום  -מרכיבים 

מימה בלי מום, אולם לדרישה שתהיה זו פרה שלא עלה עליה עול ושצבעה יהיה 'דשן'; כמו כל קרבן עליה להיות ת

 אין מקבילה בקרבנות. מאידך, כל מעשיה נעשים מחוץ למקדש, מה שאין כן בנוגע לשאר הקרבנות. -אדום 

 :מצוה ללא הסבר -זאת חוקת התורה" "

 על טעמה של הפרשה: לפי דברי המדרש, שלמה המלך, החכם מכל אדם, אמר שלא הצליח לעמוד

http://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=135965
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 במדבר רבה, פרשה יט:

אמר שלמה: על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי "אמרתי אחכמה והיא רחוקה 

 ממני" )קהלת ז, כג(

 .(הקושי לבארה רמוז בכינוי המיוחד שהתורה מעניקה לפרשה: "זאת חוקת התורה" )פסוק ב

 :רש"י ]ב[

לפי שהשטן ואומות העולם מונין ]מעליבים[ את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה,  -התורה  זאת חקת

 לפיכך כתב בה "חקה", גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה.

היחס –מצוות פרה אדומה, שטעמה לא מושג והיא 'חוקת התורה', מלמדת אותנו את היחס הבסיסי למצוות תורה

ות ממקום של 'נעשה ונשמע'. מצווה יחידה זו שלא נודע ולא ייוודע לעולם טעמה, יכולה ללמדנו על כלל צריך להי

 .המצוות, שהן בראש ובראשונה גזירת מלך ועל האדם לעשות אותן על אף שלא נודע טעמן

 הדגמת הסברו של רש"י בסיפור: –להעמקה 

 :תנחומא חוקת ח

  בן זכאי:מעשה בגוי אחד ששאל את רבן יוחנן 

"אלין מילייא דאתון עובדין ]=מה שאתם עושים בפרה אדומה[ נראין כמין כשפים!! אתם מביאים פרה ושורפין אותה 

וכותשין אותה ונוטלין את אפרה ואם אחד מכם מטמא למת, מזין עליו שנים שלש טפין ואתם אומרים לו: טהרת!" 

מימיך?" אמר לו: "לאו". אמר לו "ראית אדם שנכנסה בו רוח   תאמר לו ר' יוחנן בן זכאי: "ולא נכנסה בך רוח תזזי

תזזית?" אמר לו: "הן". אמר לו: "ומה אתם עושין לו?" אמר לו: "מביאין עקרין ומעשנין תחתיו ומרביצים עליה מים, 

ן עליו מי והיא ]=הרוח[ בורחת". אמר לו: "ישמעו אזניך מה שאתה מוצא מפיך! כך הרוח הזו רוח טומאה הוא,... מזי

 נידה והוא בורח!".

לאחר שיצא הגוי, אמרו לו תלמידיו: "רבנו, לזה דחית בקש, לנו מה אתה אומר" אמר להם: "חייכם! לא המת מטמא 

ולא פרה מטהרה ולא המים מטהרין. אלא אמר הקב"ה: "חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על 

 גזרתי".

 


