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סוגיות בפרשה  041חקת פרה
האם יש בפרה קדושת גוף או קדושת דמים
]א[ סוד הפרה אדומה" .וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר .זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר ,דבר אל בני ישראל ויקחו
אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול" )במדבר י"ט א'-ב'( .הנה יש צד בגמרא שפרה אדומה
קדשי מזבח היא )עי' ע"ז כ"ג ב'( ,ולפי איך שהתוס' )יומא מ"ב א' ד"ה שאני ,וחולין י"א א' ד"ה חטאת ,ע"ז כ"ג ב' ,ד"ה
אלא( ,מפרשים את שיטת רש"י בע"ז ,גם למסקנת הדברים לחכמים פרה קדשי מזבח היא ,ורק לרבי שמעון פרה קדשי בדק
הבית היא .אמנם לדעת התוס' עצמם לכ"ע פרה קדשי הבית היא ,כפי שאכן משמע ברוב המקומות בש"ס )יומא מ"ב א',
ועוד מקומות( ,וכן פסק הרמב"ם )פרה פ"א ה"ז( .ומחלוקת חכמים ור"ש היא אם חטאת קרייה רחמנא ,והלכה כחכמים
)רמב"ם שם( .כפי שידוע ,הקורבנות קדושים בקדושת גוף ,בעוד שקדשי בדק הבית יש להם קדושת דמים בלבד.

שחיטת הפרה בהר המשחה
]ב[ כל הקורבנות מיועדים להיות מוקטרים על המזבח ,ויש בהם שחיטה וזריקת דם .אבל פרה אדומה אינה עולה על
המזבח ,ונשחטת בחוץ" .ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו" .מפורש
שהשחיטה היא בחוץ ,וכן שריפתה .מקום זה היה בהר המשחה )פרה פ"ג מ"ה ,מידות פ"ב מ"ד ,ספרי חקת י"ט ג'( .הר
המשחה הוא הר הזיתים )פיה"מ לרמב"ם במידות ,רש"י יומא ט"ז א' ד"ה שכהן השורף( .לענין השוחט ,ידוע שבמקדש
שחיטה בזר כשירה )יומא כ"ז א'( ,בעוד שבפרה אומרת הגמרא )יומא מ"ב א' ומ"ג א'( "זר שוחט ואלעזר רואה" ,וכך פירש
רש"י בחומש )חקת י"ט ג'( ,משמע שעכ"פ כהן צריך להיות מעורב בשחיטת הפרה .אמנם ברמב"ם )פסולי המוקדשין פ"א
ה"ב( משמע שאין חילוק כלל בין שחיטה בפנים לשחיטת הפרה ,ועי' במנחת חינוך מצוה שצ"ז.

הזאה דם כנגד זריקת דם
]ג[ בפסוק שלאחריו כתוב" ,ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והיזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים" .הזאת
הדם הוא כנגד זריקת דם בפנים .בכל הקורבנות כפי שאמרנו ישנה שחיטה וזריקה וכן הולכה והקרבת האיברים .בהלכות
הפרה ישנה שחיטה כמו בקורבנות .אבל ההזאה היא רק מעין זריקת דם שבפנים ,דהרי אין מזבח בחוץ .אם כן ההזאה כאן
היא מסוג אחר .ההזאה צריכה להיות נכח פני אהל מועד .כמו שמבואר בש"ס )מידות שם ,יומא ט"ז א'( ,שכתלי בית המקדש
היו גבוהים חוץ מהכותל המזרחי שיוכל הכהן השורף את הפרה לראות את פתחו של היכל.

שריפת הפרה כנגד הקטרת הקורבנות
]ד[ העבודה בפרה המקבילה להקטרה בפנים ,היא השריפה" .ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על

פרשה ישרוף" .מכיון שאין מזבח בחוץ ,פשיטא שלא שייך הקרבה ממש .בכל הקורבנות ההקטרה על המזבח היא אשה ריח
ניחוח לה' ,ולכן אם שחטה על מנת לאכול מבשרה או לשתות מדמה ,הקרבן נפסל .משא"כ בפרה ,אם שוחט על מנת
לאכול מבשרה או לשתות מדמה ,אינו פוסל את הפרה ,כי לא נאמר בפרה ריח ניחוח )פיה"מ לרמב"ם פרה פ"ד ה"ג,
רמב"ם פרה פ"ג ה"ג( .משמע שישנו חילוק ,שהקטרת קרבן יש בה ריח ניחוח ,אבל בשריפת הפרה אין ריח ניחוח.

אפר הפרה חשוב מאפר הקורבנות
]ה[ החילוק העמוק הוא שאפר הקורבנות שנוצר מהקטרתן אין בו ענין בפני עצמו ,אבל בפרה אדומה לכאורה כל השריפה
היא היכי תימצי כדי שיהיה אפר .לכן אפר הקורבנות לכ"ע משיצא לבית הדשן שוב אין מועלין בו )מעילה ט' א'( ,אבל באפר
פרה כתוב במשנה )שקלים פ"ז מ"ז( התקינו ב"ד שלא יהיו מועלין בו .כלומר ,למרות שמדאורייתא אין מעילה באפר פרה,
אבל אסור לזלזל בו )עי' מנחות נ"א ב' ונ"ב א' ,רמב"ם מעילה פ"ב ה"ה( .א"כ למרות שמצד חטאת קרייה רחמנא ,ישנן
הלכות רבות המשוות את הפרה לקדשי מזבח ,אבל א"א לומר זאת לגבי אפר הפרה .שהרי דין החטאת אינו נותן עדיפות
לפרה ,רק משווה אותה לקורבנות .בעוד שבאפר הפרה ראינו שדינה חמור מדין אפר הקורבנות .אם כן מה שנאמר חטאת
קרייה רחמנא זה בעיקר בתהליך עד שהוא מגיע לאפר ,אבל לא באפר עצמו .וכן דיני הפרה שלאחר שריפתה ,כגון "ואסף
איש טהור את אפר הפרה" שיש כאן דין של אסיפת האפר ,ולאחר מכן הזאה באפר זה ,זה בודאי לא מצד חטאת קרייה
רחמנא ,כי בקדשי מזבח אין כאלו דינים.

האם מקום ההזאה היה במקום הפרה
]ו[ והנה הפשטות היא שכל דיני הפרה נעשו במקום אחד ,השחיטה ,ההזאה ,השריפה ואסיפת האפר ,וכן משמע ברמב"ם
)פרה פ"ג( ,וכן כתבו התוס' בזבחים )צ"ג ב' ד"ה אלא( .אבל ברש"י במנחות )ז' א' ד"ה בשלמא( ,משמע שהשחיטה
והשריפה היו בתחתית הר המשחה ,שם היתה הפרה ,ורק ההזאה היתה בראש ההר ,כדי שיראה את פתח ההיכל ,דלכאורה
לא הסתבר לרש"י שהכבש בין הר הבית להר המשחה יתרומם עד ראש ההר .אמנם ברש"י בזבחים )צ"ג ב' ד"ה במה יקנח(
משמע שמקום ההזאה היה במקום הפרה.

ג' שמות למקום עשיית הפרה
]ז[ עכ"פ לכ"ע כל המלאכות בפרה היו בהר המשחה .יש לנו אם כן שני סוגי עבודות מצד המקום .העבודה הרגילה היא בהר
הבית ,מקום בית המקדש אשר הקב"ה אוה למושב לו ,הר המוריה ,שם מקום העבודות של כל הקורבנות כולם .אמנם ישנו
דין נוסף ,של עוד הר שנאמר בו דין עבודה ,והוא הר המשחה .על אף ששם ההר אינו מפורש בפסוק ,כך היה מקובל בפי
חז"ל )כפי שציינו לעיל( שהוא הר המשחה .למעשה הר המשחה יש לו שלושה שמות .ראשית ,נקרא הר הזיתים )כפי שציינו
לעיל( ,זה הר הזיתים המוכר גם היום .עוד הוא נקרא הר המשחה ,כמו שרש"י מפרש בשבת )נ"ו ב' ד"ה להר המשחה( כי
מזיתים יוצא שמן ,ושמן בלשון ארמית נקרא משחא ,מלשון משיחה .עוד שם שלישי מוזכר במלכים ב' )פרק כ"ג פסוק י"ג(,
הוא הר המשחית ,ורש"י מפרש שם שהוא הר המשחה ,ושינו שמו לגנאי כי שם בנה שלמה המלך במות .אלא שבגמרא
בשבת )שם( מבואר שלא הוא בנה אלא נשיו ,ומדלא מיחה בידן מעלה עליו הכתוב כאלו חטא .אם כן שלושה שמות יש
לאותו הר ,הר הזיתים הר המשחה והר המשחית.

בזכות מה זכו ישראל באפר חטאת
]ח[ והנה יש להבין מה ענין אותם ג' שמות .אמנם בהקדם יש לדעת מהו השורש של האפר בפרה אדומה .דהנה מצינו שני
מאמרי חז"ל המבארים בזכות מה זכו ישראל למצות פרה אדומה .המאמר הראשון )בר"ר פיסקא מ"ט פיסקא י"א ,סוטה י"ז
א'( דורש שזכו בזכות שאמר אברהם אבינו "ואנכי עפר ואפר" )בראשית י"ח כ"ז( .ולמה אמר אברהם על עצמו שהוא אפר,
מפני שכמעט נעשה לאפר כשהשליכו נימרוד לכבשן האש .אברהם כפר בע"ז ולכן נימרוד רצה להורגו ,ואברהם מסר נפשו
על אמונתו .והנה כפי שמבואר בהמשך הפסוקים ,יש דין לתת את האפר לתוך מים ,שזה קידוש המים ,ולהזות את האפר
שבתוך המים על הטמא .ומכאן דורשין חז"ל )פסיקתא רבתי פרשה י"ד( שישראל זכו באפר פרה בזכות שאברהם אבינו אמר

"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העץ" )בראשית י"ח ד'( ,במעשה דשלושת המלאכים .רש"י )שם( מביא
מחז"ל )ב"מ פ"ו ב'( מדוע הוא אמר יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם ,כי חשד בהם שהיו נראים לו כערבים שמשתחוים
לעבודה זרה ,לאבק שברגליהם.

שני סוגי אפר ,טוב ורע
]ט[ הרי שישנם שני שורשים באפר פרה אדומה .הראשון הוא האבק שברגליהם ,ואבק הוא כאפר ,וזו נקודת הרע .מצד כך
בא אפר פרה אדומה לטהר מטומאת מת ,לבטל את הרע ,מין במינו ,כמו שבשר המת עצמו בדרך כלל הולך ומתכלה והופך
לאפר ,כך גם הביטול של טומאת המת היא מכח דבר המתכלה ,אפר מול אפר .זהו שורש אחד .השורש השני הוא אפרו של
אברהם אבינו שמסר נפשו על קדושת השי"ת וכמעט נעשה אפר .אפר זה אינו אפר של טומאה ,של כיליון ,של רע .זהו אפר
של מסירות נפש גמורה .ישנם שני סוגי כיליון בבריאה .האחד כיליון מכח הרע ,שמצינו במת .השני כיליון מלשון "כלתה נפשי
לאלוקים" )תהלים פ"ד ג'( ,שהנפש מתכלה לבוראה .דין אפר פרה אדומה יש לו שורש ויש לו ענף .השורש הוא ב"ואנכי עפר
ואפר" ,זהו אפר דקדושה ,זהו אפר שכל עניינו ביטול מוחלט ,ביטול של אפר שלמעלה מן העפר .זהו ביטול מוחלט לשי"ת.
הענף של האפר מתרחק מהשורש ,זה אפר של דבר שצריך לכלותו מחמת הרע שבו .כאשר יש דין לשרוף דברים האסורים,
זה מחמת שיש בהם נקודה של רע ,ואז דינו בשריפה .אפר זה נושק עם הרע ,עם אבי אבות הטומאה שהוא בחי' מת ,עם
ע"ז .אלא שהיא גופא ,ממכה עצמה מתקן רטיה ,אפר לעומת אפר ,הלכתא ולא מטעמיה .אם כן ברור שיש שורש וענף.
שורש  -מסירות נפש .ענף  -אפר של כיליון של רע ,ויש בכך שני אופנים ,או שהרע עצמו הוא גופא הכיליון ,או שמכלים את
הרע.

השורש הוא מסירות נפש
]י[ שני הצדדים הם בחינת פרה אדומה .כשמזים את האפר על טומאת מת ,הרי זה הענף של הפרה האדומה ,הענף הנמצא
מחוץ למקדש .השורש של האפר הוא עבודת פנים .השורש של מסירות נפש אינו רק במקדש ,אלא הוא גם בלפני ולפנים.
הכהן גדול הנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים  -שם השורש האמיתי דמסירות נפש .למעשה כל הקורבנות כולם הם
בבחינת אפר .כאשר הם מוקטרים על גבי המזבח הם מתכלים ומגיעים לתכליתם .כאשר אדם מביא קרבן למזבח" ,ונפש כי
תקריב" ,כמו שידוע בדברי חז"ל )מנחות ק"ד ב' מובא ברש"י ויקרא ב' א' ,רמב"ן ויקרא א' ט' ,עץ הדעת טוב לרח"ו פרשת
ויקרא( ,צריך הוא לראות עצמו כאילו מקריב נפש עצמו ,כאילו כל המלאכות שנעשים בקורבן נעשים בו .זה בעצם אפר
שמגיע מצד האדם ,הוא מקריב את עצמו בבחינת אנכי עפר ואפר ,מוסר נפשו על קדושת השי"ת ,ובעומק אין בהם מעילה
כי הם למעלה מן המעילה .וכאשר היו לוקחים את הפרה מהר המוריה על גבי הכבש להר המשחה )פרה פ"ג מ"ה( ,עומק
הדבר הוא שהיו לוקחים את הפרה מנקודה שהיא בבחי' קודשי מזבח )כשיטת חכמים דר"ש אליבא רש"י ,ולפחות הוה אמינא
לשיטת התוספות( ,ומחברים אותה להר המשחה ,כדי שהאפר שנעשה בהר המשחה לא יהיה אפר של ענף בלא שורש ,כי
ענף בלא שורש אינו יכול לטהר .אלא מחמת שאפר פרה אדומה הוא לא אפר של כיליון אלא אפר שנמשך מעבודת פנים
ששם הוא אפר של מסירות נפש ,ואפר זה הוא שיוצא לחוץ להר המשחה ,לכן הוא מטהר.

פרה מלשון פרו ורבו ,ופרה מלשון פרורים
]יא[ מחד פרה היא מלשון דבר שפר ֵה ורבֵה .מאידך פרה מלשון פירורים ,אפר ,פרץ ,פרא .כל השורשים הללו של הפ"א
רי"ש )עי' שערי לשם ח"א סימן ט"ו עמ' קס"ז ,מקורו מספר הדע"ה עמ'  (2הם שורשים בעצם של כיליון ,של ביטול" ,עיר
פרא אדם יולד" )איוב י"א י"ב( .על אותו משקל וכן על זה הדרך הוא השורש של מסירות הנפש .מסירות הנפש היא בעצם
שורש של כל ההשפעות כולם בבריאה .כפי שאמרו חז"ל )ברכות כ' א'( ,קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת ה' ,לכן
אתרחיש להו ניסא .במסירות נפשם הם יכלו להמשיך בלי גבול ,זה כל סוד העבודה הפנימית .מסירות נפש היא אור שאין לו
גבול .הנפש היא המגבילה את האדם .בשעה שאדם מוסר את הנפש ,הוא מבטל את הגבול ,נגלה לו אור שאין לו גבול ,לכן
יש כאן פריה ורביה בלי גבול .משא"כ מצד הענף של הפרה שהיא מגיעה לנקודת המת ,שהיא נקודת העלמא דפירודא ,מצד
זה פרה היא מלשון פירורים ,ביטול .לכן ברור שדין זה שמחד חטאת קרייה רחמנא ומאידך נקראת קדשי בדק הבית ,קורבן
חוץ ,הרי מצד השורש  -חטאת קרייה רחמנא ,ומצד הענף  -היא עבודת חוץ .אבל אין זאת עבודת חוץ כפשוטה ,אלא זו
עבודת חוץ שממשיכה את הפנים לחוץ ,הכבש הרי מחבר את הר המוריה להר המשחה .והנה מצד הענף הר המשחה נקרא

הר הזיתים ,השמן כבוש עצור בזית ,איננו נגלה .משא"כ מצד שמשחה הוא מלשון המשחה וגם מלשון המשכה )כ"ף וחי"ת
מתחלפות( ,נמשך שורש הר המוריה  -שהוא מקום עבודת הקורבנות ,בחינת "מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" ,שעיקר
היציאה של התורה היא מבית המקדש  -להר המשחה.

משחה מלשון המשכה
]יב[ הנה המשנה בראש השנה )פ"ב מ"ב עד מ"ד( אומרת שכאשר היו מקדשים את החודש על פי הראיה ,בכדי שידעו
בגולת בבל שקדשו את החודש ,היו משיאים משואות על חמישה הרים ,ומההר החמישי היה מעלה ומוריד עד שהיה רואה את
כל הגולה לפניו כמדורת האש .ההר הראשון עליו הדליקו משואות היה הר המשחה .שם הוא תחילת וראשית הגילוי ,משחה
מלשון המשכה ,מושכים וממשיכים את הגילוי .והנה מפורש במשנה בפרה )פ"ג מ"א( שכאשר היו מכינים את הכהן לשריפת
הפרה ,היו מפרישין אותו ומזין עליו מכל הפרות שנעשו מימות משה רבנו עד אותו הזמן .בפרה השניה היזו עליו מהפרה
הראשונה ,ובשלישית היזו עליו מהראשונה והשניה ,וכן על זה הדרך עד הפרה התשיעית .ולר' מאיר )פ"ג מ"ה( שרק שבע
פרות כשרות היו ,עד הפרה השביעית .מדוע היזו מכל הפרות ,מפני שכל ענינה של הפרה היה להמשיך את הנקודה הפנימית
של האפר עד הנקודה האחרונה ,וההר נקרא הר המשחה מכח שהוא ממשיך את האור הפנימי עד שתהיה כל הגולה כולה
כמדורת אש.

ענין הר המשחית
]יב*[ מצד מה שהר המשחה יש בו את הנקודה ששם מזים על הטמא מת ,אז חייב להיות שהוא שורש של המיתה כמו
שמפורש בזוהר הקדוש )חקת קפ"א א' ,אות כ"ה בסולם( שפרה אדומה היא שורש לכל הטהרות כולם והיא שורש לכל
הטומאות כולם .ואם היא מטהרת את אב הטומאה שנגע בנקודת מת שהוא אבי אבות הטומאה ,הרי זה שורש כל הטומאות
כולם .מצד כך הר המשחה הוא נקרא הר המשחית ,שזה שורש ההשחתה .אבל הוא נקרא הר המשחה להמשיך לשם את
קדושת הפנים ולבטל משם את ההשחתה .אם כן בעומק ישנם שלושה חלקים בפרה .ישנה הפרה בשורש .ישנה הפרה
בענף .וישנה הפרה של ההמשכה מהשורש לענף .הפרה בשורש היא אפר של המסירות נפש ,אנכי עפר ואפר ,אברהם
שכמעט נעשה לאפר כשהשליכו נמרוד לכבשן האש .הפרה בענף היא נוגעת באבי אבות הטומאה המוליד טומאה של אב
הטומאה .ההמשכה של הפרה זה הקשר של הר הבית להר המשחה במקום ,וממילא גם בתפיסה הפנימית שהיא השורש.
אם כן שלושה חלקים בפרה ,שורש ענף ונקודת החיבור.

עץ ארז אזוב ושני תולעת
]יג[ עתה נראה איך היסודות הנ"ל מתגלים בעץ ארז אזוב ושני תולעת .כתוב בפסוק "ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת
והשליך אל תוך שריפת הפרה" .נמצא שישנם שלושה מינים שצריך לזרוק לתוך שריפת הפרה .שלושת מינים אלו נמצאים גם
בטהרת המצורע )ויקרא י"ד ד'( וגם שם השני תולעת כרוך סביב העץ ארז והאזוב )נגעים פי"ד מ"א( כמו בפרה )פרה פ"ג
מ"ט-מ"י( ,רק יש הבדל במשקל השני תולעת )יומא מ"ב א'( .הגמרא ביומא )מ"א ב'( מבארת למה כורכין אותן יחד בשריפת
הפרה "למה כורכן כדי שיהיה כולם באגודה אחת דברי רבי ,רבי אלעזר בר' שמעון אומר כדי שיהא בהן כובד ויפלו לתוך
שריפת הפרה" .יש לברר בהקדם את משמעות שלושת המינים .הנה במצורע מובא במדרש )מד"ר פרשה י"א פיסקא ג'( וכן
ברש"י )ויקרא י"ד ד'( בשינוי לשון ,עץ ארז על שהגביה עצמו כארז ,אזוב ישפיל עצמו כאזוב .אבל בפרה לפי המהלך לעיל,
המשמעות הפוכה .בחינת עץ הארז הוא נקודת השורש של האפר ,אפר דמסירות נפש ,כמובא במדרש )בר"ר פרשה מ"א
פיסקא א'(" ,מה הארז לבו מכוון למעלן כך הצדיקים לבן מכוון להקב"ה הה"ד עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי,
מה ארז יש לו תאוה אף צדיקים יש להן תאוה ומה היא תאותן הקב"ה שנאמר קוה קויתי ה'" .בחינת האזוב היא נקודת הענף
של האפר ,שהוא השפלות שבאפר ,בחינת ישפיל עצמו כאזוב .א"כ במצורע עץ ארז הוא שלילי ואזוב הוא חיובי ,ובאפר פרה
להיפך .ולמה כורכין  -לקשר את השורש שבאפר עם הענף שבאפר ,דכבר בארנו שאין הענף מטהר בלי הצירוף של השורש,
האפר של מסירות הנפש.

חיבור השורש והענף בג' מינים ובאש

]יד[ נבאר עתה את סברת המחלוקת ביומא בין רבי לר' אלעזר בר' שמעון .הנה האש יש בה את שני התכונות שהזכרנו .מחד
האש מיתמרת ועולה למעלה ,ומאידך היא הופכת הכל לאפר .א"כ באש עצמה ישנה ההבחנה של השלהבת המיתמרת,
שהיא הבחנת עץ הארז שבאש ,וישנה ההבחנה של תחתית השריפה שם נמצא האפר ,שהיא הבחנת האזוב שבאש .החיבור
של השנים הוא עומק האש ,מוקד האש ,והדין הוא להשליך את האגודה דוקא לשם ,ולכן צריכה האגודה כובד .אם תיזרק
האגודה לשלהבת בלבד הרי זו רק בחינת הארז שבאש ,ואם תזרק לאפר ,זו רק בחינת האזוב שבאש .אבל הענין הוא לחבר
את שורש האש שהיא השלהבת עם אחרית האש שהיא האפר .אם כן בעומק ,רבי וראבר"ש שניהם רוצים לחבר את השורש
עם הענף .אבל רבי מדבר על המינים עצמם ,לחבר את עץ ארז עם האזוב על ידי השני תולעת .וראבר"ש מדבר על האש,
כיצד החיבור בג' המינים מתגלה באש ,ע"י שיפלו לעומק המוקד בזכות הכובד.

ג' יסודות אש מים רוח
]טו[ מבואר בפסוקים שכדי לטהר את הטמא מת יש דין מחד לקחת אפר ומאידך לקחת מים ,לערבבם ,ואז יש דין להזות על
גבי הטמא מת .אפשר לראות כאן את ג' היסודות אש מים רוח .האפר שרשו ביסוד האש ,דהרי נעשה מכח אש שריפת
הפרה .המים לקידוש כמובן הוא יסוד המים .עצם ההזאה היא יסוד התנועה ,דהיינו יסוד הרוח .אלו בעצם שלשת הכוחות
שאותם הזכרנו ,טבע האש לעלות ,טבע המים לרדת ,ונקודת הרוח היא הנקודה המחברת.

האפר מתחלק לחיל להר המשחה ולמשמרות
]טז[ לאחר שהבנו בס"ד את נקודת היסוד שישנם כאן שלשה כוחות ,נראה כיצד זה מתגלה כסדר בדיני המשניות במסכת
פרה ,ולמעשה זה מובא גם ברש"י .הפסוק אומר" ,ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור" .רש"י
מפרש על פי התוספתא )פרה סוף פ"ג( ,שהאפר מתחלק לשלשה חלקים .אחד ניתן בהר המשחה ,היכן ששרפו היכן ששחטו
היכן שזרקו .השני מתחלק לכל המשמרות .השלישי ניתן בחיל .החלק הניתן בחיל בערכין נחשב בפנים ,והוא למשמרת
מגזרת הכתוב שנאמר "והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" .החלק של המשמרות הוא מחוץ לעזרה ליטול ממנו כל ישראל
הטמאי מתים הצריכים הזאה להיטהר .זה שבהר המשחה מיועד לכהנים הצריכים ליטהר ,וכן להזות על הכהנים הגדולים בז'
הימים קודם שריפת פרה חדשה .אמנם הרמב"ם בפירושו למשניות )מהדורת קאפח פרה סוף פ"ג( ובהלכות )פרה פ"ג ה"ד(
פסק שהחלק בהר המשחה היה לכל בני ישראל ,והחלק שניתן למשמרות היה לכהנים ,וזה ע"פ גירסתו בתוספתא .לפי
גירסתנו בתוספתא מבואר היטב היסוד שהנחנו .מצד השורש ,נקודת הפנים ,האפר מונח בחיל ,שהוא בערכין פנים .מצד
שישנה תנועה לחוץ ,האפר ניתן בהר המשחה ,שהוא שורש היציאה ,נקודת ההמשכה ,שם נזהרו מקבר התהום )עי' תוספתא
פרה פ"ג אות ה' ,ועי' ברטנורא פרה פ"ג מ"ז( ,ולכן לא היתה שם התפשטות של טומאת המת ,וממנו האיר לכל הגולה
כולה .החלק השלישי ניתן לכ"ד המשמרות שהיו בכל ערי ישראל .זו התפשטות טומאת המת לנקודת האחרית שלה בכל
חלקי הכנסת ישראל שהגיע לשם אפר הפרה .אם כן ברור שג' מקומות אלו הם השורש הענף ונקודת החיבור בין השורש
לענף .החיל הוא השורש ,כ"ד המשמרות הם הענף ,ונקודת החיבור הוא הר המשחה.

ג' מיני הזאות
]יז[ כאשר לומדים את הפסוקים היטב רואים שישנם כאן שלשה מיני הזאה ,וגם ענינם מתחלק לשורש ענף וחיבורם.
הראשונה ,כמו שבכל הקרבנות ישנו דין של זריקת דמים ,כך מעין זה היה בפרה דין הזאה ,כפי שכבר הזכרנו" ,ולקח אלעזר
הכהן מדמה באצבעו והיזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים" .זו הזאת דמים .הזאה שניה כפי שמפורש במשנה
)ריש פ"ג( שהיו מזים על גבי הכהן השורף את הפרה בשבעת הימים קודם השרפה .לשם כך השתמשו באפר שהיה מונח בהר
המשחה ,לגירסת התוספתא שלפנינו .הטעם שהיזו עליו מפני שחששו שמא הוא טמא מת ,ונחלקו במשנה )שם( אם היזו עליו
כל יום חוץ מביום הרביעי )עי' בפיה"מ לרמב"ם( ,או רק בשלישי ובשביעי .הזאה שלישית היא על הטמא מת עצמו ,שהרי
לצרכו נעשה כל הקרבן כולו ,והיו מזים עליו בשלישי ובשביעי כמו שמפורש בהמשך הפסוקים .נראה עתה כיצד ההזאה
הראשונה היא כנגד השורש .הזאת הדם היתה מול פני אהל מועד מול פני ההיכל .ברור שהענין בכך הוא לרמז שהזאה זאת
היא מעין עבודת פנים .לכן היה דין שפניו צריכים להיות מכוונים ,ועד כמה עי' פרה )פ"ד מ"ב( ,רמב"ם )פרה פ"ה ה"ה וה"ו(,
ובהשגת הראב"ד שם .עכ"פ אם היה ממש לא מכוון בודאי פסול לכולי עלמא .זאת עבודה שחל עליה הדין של חטאת קרייה
רחמנא .ההזאה השניה היתה ההזאה על הכהן ,ולקחו את האפר מהר המשחה ,והזאה כבר אין לה דין עבודת פנים )למרות

שנעשתה בהר הבית( ,דהרי משמע במשנה שהזו עליו רק מחמת חשש ,כעוד אחת מהמעלות שעשו בפרה .א"כ אין זו הזאה
בעצם ששייכת לודאי טמא מת ,אלא זו הזאה של נקודת האמצע המקשרת בין הטהור של הפנים לטמא שבחוץ .לכן לקחו
להזאה זאת אפר מהר המשחה שגם הוא נקודת חיבור .הסוג השלישי של ההזאה היא ההזאה שמזים על הישראל שנטמא
בטומאת מת .והוא הזאה של חוץ ,ולכן לקחו את האפר לאותה הזאה מהאפר שהיה מונח בכ"ד משמרות שהוא ג"כ בחוץ.
אלו הן שלושת סוגי ההזאות.

כל העוסקין בפרה מטמאין
]יח[ כתב הרמב"ם )פרה פ"ה ה"א(" ,כל העוסקים בפרה מתחילה עד סוף מטמאים בגדים כל זמן עשייתן ,שנאמר בשוחט
ומשליך עץ ארז וכיבס בגדיו ורחץ בשרו ,ונאמר בשורף והשורף אותה יכבס בגדיו ,ונאמר וכיבס האוסף את אפר הפרה,
מלמד שכל העוסקין בה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדים ,וטעונים טבילה והערב שמש" .הנה יש להבין דין זה .לפי מה
שביארנו שעבודת הפרה היא עבודה להמשיך את הנקודה מהפנים לחוץ ,בעצם כל עניינה לגעת בנקודת הטומאה ולבטל
אותה .אין כאן גדר של תחילה לעצמו וסוף לעצמו .כל עניינה של ההתחלה כאן הוא שורש להמשיכו לענף .כל המהלך של
הפרה אדומה הוא מהלך מפנים לחוץ ,אבל לא מפנים לחוץ כמהלך של שעיר לעזאזל שמשתלח ביום הכיפורים שמוציאים
אותו לחוץ והוא נשאר בחוץ ,אלא מהלך להאיר מהפנים לחוץ .ולכן כבר מתחילתו עניינה התחלת מהלך להמשיך אותו עד
הר המשחה ועד הכ"ד משמרות .ולכן כבר בתחילתו יש נקודה של טומאה כי עצם המהלך הוא להגיע לנקודה של טומאה,
והנשיקה הזו  -היא נקודת הטומאה ,היא זו שיוצרת את הדין שכל העוסקים בפרה נטמאים.

מטמאת הטהורים ומטהרת הטמאים
]יט[ חז"ל אומרים שהמעלה המיוחדת בפרה אדומה שהיא מטמאת את הטהורים ומטהרת את הטמאים )עי' יומא י"ד א'
בשיטת ר"ע ,עי' מדרש במד"ר פרשה י"ט אות ה' ,עי' חינוך מצוה שצ"ז ,עי' ספורנו ריש חקת( ,שלכן זה פלא .ישנם כמה
פירושים בפלא ,ולעניננו ,הפלא הוא שהפרה מטמאה את העוסקין בה ומ"מ אח"כ מטהרת את הטמאים .עומק הדבר,
אומרים לו לאדם חטֵא חֵטא קל ,כגון שיעשר שלא מן המוקף ,כדי שיזכה חברך ,כגון שחברו לא יכשל בטבלים )עי' שבת ד'
א' ,ועי' עירובין ל"ב ב'( .והרי זה בעצם עומק פרשת פרה אדומה .אומרים לו לעוסק בפרה ,חטֵא ,כלומר צא מטהרתך ,כדי
לטהר את זולתך .עומק הדבר ,כאשר האדם עושה מצוה והוא לא מפסיד מזה כלום ,אז אין שם מסירות נפש .להיפך ,הרי
בעשית המצוה הוא הרויח כפשוטו .כאשר אומרים לאדם ,חטא ,כלומר תפסיד ,זו החטאה ,חטאת קרייה רחמנא .א"כ
בעבודת הפרה יש מסירות נפש .מהי המסירות נפש  -שהעובד נטמא ,וזה גופא שהוא נהיה טמא ,היא גופא הטהרה של
חבירו .כל טהרת הפרה היא ההמשכה של האפר דמסירות נפש המאיר בענף המטהר .וזה נעשה בכל פרה אדומה בכך שכל
העוסק בה מתחילה עד סוף מטמא בגדים .אם בתחילה לא היו העוסקים נטמאים ולא היתה מסירות נפש ,אז גם בסוף לא
היה האפר מטהר .כל הטהרה כאן היא המסירות נפש שהוא מוסר נפשו לטהר זולתו ,אפילו על מנת דנחית מדרגא ונחית
דרגה מיתה קרינן ביה )זח"ג אד"ר דף קל"ה ב'( .א"כ ,מה מטהר את חברו  -המסירות נפש שהוא נטמא .עולה שמה שחז"ל
הקדושים אומרים מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים ,אלו אינם שני דברים ,אלא הא גופא שמטמאה את הטהורים
זה גופא הטהרה של הטמאים .המסירות נפש של הטהור היא גופא שורש שיכול להגיע לענף להפוך מאפר של מסירות נפש
לאפר טהרה .ולכן כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף ,דייקא מתחילה ,כי אם בתחילה לא היה מטמא אז אין כאן מעיקרא
פרה אדומה ,היא מופקעת בעצם.

חטא העגל עמוק מחטא אדם הראשון
]כ[ עומק הדבר .פרה אדומה נקראת חטאת קרייה רחמנא .חטאת הרי תמיד בא על שוגג ,על מזיד לא מביאים חטאת ,כפי
שכתוב בתורה )ויקרא ד' ב'( .וידוע טעם פרה אדומה )במד"ר פרשה י"ט פיסקא ח'( תבוא האם ותקנח צואת בנה ,זה כפרה
לחטא העגל .ולכאורה לפי זה תימא ,למה חטאת קרייה רחמנא ,היה צריך לקרותו אשם )דהרי באשם גזלות הכופר נשבע
על שקר במזיד ,רש"י ויקרא ה' כ"ב ,וכן אשם שפחה חרופה מביאים על מזיד כשוגג ,רש"י ויקרא י"ט כ"ב( .ראוי היה לדמות
את הפרה לקורבן של מזיד לא לקורבן של שוגג .כאן ענין עמוק ,ונבאר .בכללות תמיד מקבילים את חטא אדם הראשון
לחטא העגל ,אבל ביתר פרטות ,חטא העגל הוא עמוק יותר .חטא אדם הראשון היה בבחינת חטא עץ הדעת .חטא העגל
היה בבחינה של "זה האיש משה לא ידענו מה היה לו" )שמות ל"ב א'( .החטא נבע מהאי ידיעה .חטא עץ הדעת בא בדעת,

חטא העגל בא בלי דעת ,זו תפישה של שורש בלי דעת שנקרא "זה האיש משה לא ידענו מֶה היה לו" .המֶה והבלי דעת הזה
שנדבקו באותה נקודה של בלי דעת זה גופא מה שהוליד את החטא.

אי ידיעה
]כא[ כמו שידוע תכלית הידיעה שנדע שלא נדע )ספר בחינת עולם י"ג ל"ג ,ועי' ספר הזכרונות לר' צדוק הכהן עמ' כ"ט ט"ב
בשם הרמב"ם( .יש את הבלי דעת שהוא חטא בבחינה של שוגג .חטא העגל הוא בבחינה של חטאת .למה הוא בבחינה של
חטאת .השורש של האור היה תכלית הידיעה שנדע שלא נדע .הענף של החטא היה בבחינה של שוגג שנקרא חטאת" .לא
ידע האדם את עיתו" )קהלת ט' י"ב( .על דרך כלל אדם אינו יודע מתי הוא ימות .למה הוא לא יודע מתי הוא ימות  -כי זה
גופא המות .המות הוא האי ידיעה שלו .בחטא העגל ,האור של האי ידיעה של התכלית שהאיר ,הוא גופא היה המקור
לנפילה .כמו כל חטא שהאור הוא גופא המקור לנפילה .אם האדם זוכה הוא נדבק באור בצד האמת והטוב שבו ,ואם אינו
זוכה אז הוא מלביש אותו ברע ונופל .אהרן הכהן שהשליך את הזהב לאש היה שוגג ,לא היה מזיד הוא לא סבר שיעשו מזה
עגל כמו שחז"ל אומרים )ויקר"ר פרשה י' פיסקא ג'( ,הוא סבר אני מתעצל במלאכתו ומשה רבינו יורד .א"כ אהרן היה שוגג
מחמת שזה היה האור של "האיש משה לא ידענו מה היה לו" ,וזה גופא הוא החטא של האי ידיעה של השוגג .וכאשר בא
לטהר על האבי אבות הטומאה שזה בחינת מיתה שזה דין של אי ידיעה .המת הרי הוא מטמא מחמת האי ידיעה.

מסירות נפש בגוף ומסירות נפש בפנימיות
]כב[ צריך לדעת שיש כאן שורשים מאד עמוקים .יש מוות ששייך לידיעה ,לחטא עץ הדעת ,ויש מוות ששייך לאי ידיעה .בסוגיא
דפרשת פרה אדומה ,מבואר במשנה )פי"ב מ"ב ,רמב"ם פרה פ"י ה"ז( ,שמי שמזה על הטמא מת צריך שיהיה בו דעת
)אפילו הוא קטן ,אם יש בו דעת ,הוא כשר )פרה פי"ב מ"י ,רמב"ם פרה פ"י ה"ו(( ,אבל הטמא מת שמזים עליו גם אם אין בו
דעת הוא טהור .והנה הרמב"ם )פרה פ"ב ה"ז( פסק שהתינוקות הטהורים הם שהיזו על הכהן השורף בימי ההפרשה ,ולא
הזכיר שיש בהם דעת ,ואפשר שלדעתו אין הדבר מעכב ,כמו שהתינוקות גם עשו מילוי וקידוש ,למרות שקטנים )אפילו יש
בהם דעת( פסולים לכך )פרה פ"ו ה"ב( .עכ"פ ,המזה צריך דעת כי זה תיקון לחטא עץ הדעת .אבל זה שמי שמזים עליו
מועיל גם בלי דעת ,זה תיקון לחטא העגל .עבודת פרה אדומה אמרנו שהיא נקראת מסירות נפש .מהי מסירות נפש .אדם
שמוסר נפשו ,את מה הוא מוסר .ישנה מסירות נפש בלבוש ,בגוף ,כאשר הוא נהרג על קידוש ה' .אבל מהי מסירות נפש
פנימית .את מה הוא מוסר  -את "אשר יצר את האדם בחכמה" ,את עצם החכמה שבו הוא מוסר לקב"ה .זאת בחינת תכלית
הידיעה שנדע שלא נדע .זאת מסירות נפש פנימית אמיתית .משא"כ ,מסירות נפש בגוף ,הרי הוא עזב את העולם הזה ועולה
לגן עדן .הוא לא מסר בעצם כלום ,הוא מחליף פרה בחמור ,ויתר על כן הוא הרויח בכך שהחליף עולם עובר בעולם עתידי
נצחי .מסירות נפש בעצם הוא מה שהאדם מוסר את שורש נשמתו ,שהיא "אשר יצר את האדם בחכמה" .למה פרה חטאת
קרייה רחמנא ,כי חטאת הרי היא בלי דעת .בענף זה הופך להיות שוגג ,אבל בשורש זו הבחנה שהיא בלי דעת .חטאת קרייה
רחמנא מצד השורש שחטאת היא בחינת אי ידיעה .זו גופא הטהרה של המסירות נפש שהארכנו לבאר ,שבחינת האפר
בשורש  -חטאת קרייה רחמנא .בענף זה אבי אבות הטומאה ,שהוא מת ,לא ידע האדם את עתו ,שזה אפר של ביטול שאין לו
ידיעה .לכן על הצד שהרמב"ם ס"ל שאפילו תינוקות ללא דעת כשרים להזאה על הכהן השורף ,זה מצד מה שזה תיקון
לחטא של הבלי ידיעה .אבל על הצד שהתינוקות היה בהם דעת ,הרי זה תיקון על החטא של הדעת.

זדונות נהפכות לשגגות
]כג[ כידוע בגמרא )יומא פ"ו ב'( כאשר האדם עושה תשובה מאהבה ,זדונות נהפכות לו לזכויות ,וכאשר אדם עושה תשובה
מיראה אז הזדונות נהפכים לו לשגגות .איך מזיד נהפך לשוגג ,זה קצת פלא .אם הוא עשה תשובה ,אז נמחק החטא ,אבל
איך זה נהפך ממזיד לשוגג .השורש של זה הוא בעצם בהר סיני ,כמו שכתוב במתן תורה "אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים"
)דברים ד' י'( .מתן תורה היה באימה וביראה וברתת ובזיע )ברכות כ"ב א'( .מה עשתה יראה זו .היא לקחה את חטא האדם
הראשון של דעת והפכה אותו לשוגג במתן תורה .אבל שם זה היה לשוגג בשורש העליון של הבלי דעת ,שפרחה נשמתם על
כל דיבור ודיבור )שבת פ"ח ב' ,שהש"ר פרשה ו' פיסקא ג' ,ועי' מכילתא על יתרו י"ט ג'( .וכאשר נפלו ,הם נפלו בחזרה
לשוגג .השורש של הדבר הוא "אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים" ,ואז הזדונות נהפכות לשגגות .כיצד ,החטא היה בדעת
וכאשר ביטלו את הדעת ,אז החטא לא עלה לשוגג דקליפה ,אלא עלה לשוגג דקדושה של ביטול הדעת .שם האיר האור

שכל יראה הופכת מדעת לשוגג .כל יראה יוצרת אצל האדם יראה גמורה שהדעת שלו בטילה .המציאות היא שכאשר אדם
מפחד הוא אינו חושב כלום ,הפחד מבטל אצלו את דעתו .זו ההפיכה מזדונות לשגגות .זה לא הפיכה כפשוטו מזדונות לשוגג
של חטא ,אלא לשוגג של תיקון .אלא שאם עדיין יש לו לבוש של חטא ,אז זה נשאר רק שוגג של קליפה .אבל בעומק זה
הופך את החטא ממזיד מדעת לבלי דעת .ולכן במעמד הר סיני היראה גרמה שנהפך ממזיד לשוגג ,לבלי דעת .וכאשר הם
נפלו מאותו מעמד הר סיני ,הם נפלו בחזרה לשוגג ,ובעומק נפלו גם למזיד.

פרת מלך המשיח
]כד[ לכן יש לפנינו שני חטאים .חטא עץ הדעת דהאדם הראשון ,שהיה מזיד .וחטא העגל שהיה שוגג .ובהזאה כאן של פרשת
פרה אדומה ,שהיא מצרפת פנים לחוץ יש תיקון בעצם הצירוף של שני החטאים ,הן לחטא הראשון של הדעת מצד המזה,
והן לחטא השני של הבלי דעת מצד מי שמזים עליו .אבל עדיין הם שני חטאים .והנה כאשר יעשה מלך המשיח את הפרה
העשירית )רמב"ם פרה פ"ג ה"ד( ,אזי תהיה אחדות גמורה ותיקון החטאים של המזיד והשוגג והיו לאחדים בידך .אז תהיה
שלמות התיקון של אבי אבות הטומאה ,שמחד הוא בבחינת שוגג שלא ידע האדם את עתו ,ומאידך הוא בבחינה של החטאים
שהאדם חוטא במזיד .וכאשר יתגלה כי "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות" )סוטה ג' א'( ,שכל מזיד בעומק
שלו הוא שוגג ,אז יתגלה עומק אפר פרה אדומה של מלך המשיח שיבטל את אבי אבות הטומאה מן העולם כי תהיה
התאחדות של "החכמה מאין תמצא" )איוב כ"ח י"ב( ,שהוא גילוי של שורש השוגג של המזיד  .ואחדותם היא החיבור של הר
המשחה  -שהוא בבחינה של שמן ,ושמן מחכים )מנחות פ"ה ב'(  -עם מקור הקדש שמזים אל מול פני ההיכל .וכאשר החיבור
יהיה בשלמות ויתגלה גם בענפים ,בכ"ד משמרות ,אז יתגלה כל מזיד כשוגג גמור .זה יהיה תכלית הידיעה ,שנדע שלא נדע,
שזה עומק אפר פרה אדומה .ויהיה תיקון מחד לחטא אדם הראשון כי עפר אתה ואל עפר תשוב ,שזה חטא עץ הדעת
שיתגלה הלמעלה מן הדעת ,ויהיה ביטול של המיתה של הלא ידע אדם את עיתו ,על ידי הגילוי של תכלית הידיעה שנדע שלא
נדע ,ואז "בלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מכל פנים" )ישעיה כ"ה ח'( ,שהדמעה הזאת היא כנגד המים של האפר פרה
אדומה שמערבבים אותו במים .וכאשר תהיה אחדות של הביטול הגמור של האפר עם המים ,של מחה ה' דמעה מעל כל
פנים ,אז תתגלה במהרה בימינוה גאולה השלמה ,אכי"ר.
]חקת-בלק
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