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פרשת שמיני
פרה וכפרה
מאת מרדכי שבט ,קיבוץ ראש צורים

השבת קוראים במפטיר את פרשת פרה ,הפרשה השלישית מתוך "ארבע הפרשיות" ,שמתארת את דרך ההיטהרות
מטומאת מת ,על ידי הזאת אפר פרה אדומה על הטמא.
חז"ל הרחיבו את המצווה מהתחום של ההיטהרות הפרטית ,לתחום הכפרה הציבורית בהסבר לסוגיית הקדמת
פרשת פרה לפרשת החודש " -משום שהיא כפרתן של ישראל" (מסכת מגילה) .גם רש"י בפירושו כותב בהקשר
זה" :משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבא אמו ותקנח הצואה כך תבא פרה (פרה אדומה) ותכפר על
העגל (חטא העגל)" (במדבר ,יט ,כב).
אם כן ,אנו רואים הרחבה של מצוות פרה אדומה ממצוות טהרה ברמה האישית  -פרטית ,למצוות כפרה ברמה
הציבורית כללית.
וכשם שיש השבת 'מפטיר' מיוחד ,יש גם הפטרה מיוחדת .ההפטרה מדברת גם היא על היטהרותם של ישראל
באמצעות הזאת מים חיים על ידי ה' ,בדומה לכהן המזה מי חטאת על הטמא כדי לטהר אותו:
ּובגִּלּולֵיהֶ ם( ,עבודה זרה) ִט ְׁמאּוהָ  .וָָאפִ יץ
ָארץ; (שפיכות דמים) ְׁ
"וָאֶ ְׁשפֹּ ְך חֲ מָ ִתי עֲ לֵיהֶ ם ,עַ ל-הַ דָ ם אֲ ֶשרָ -שפְׁ כּו עַ ל-הָ ֶ
אֹּ ָתם בַ ּג ֹּויִםַ ,ו ִיזָרּו בָ אֲ ָרצוֹּת :כְׁ דַ ְׁרכָם וְׁ כַעֲ לִ ילו ָֹּתםְׁ ,שפַ ְׁט ִתים( .הגלות  -עונש ותוצאה של החטאים החמורים) וַ יָבוֹּא,
ַארצ ֹּו יָצָ אּו( .מציאות של עם ה' בגלות
אֶ ל-הַ ּג ֹּויִם אֲ ֶשר-בָ אּו ָשםַ ,ויְׁחַ ּלְׁ לּו ,אֶ תֵ -שם ָק ְׁד ִשי--בֶ אֱ מֹּ ר לָהֶ ם עַ ם-ה' אֵ ּלֶהּ ,ומֵ ְׁ
גורמת לחילול השם ,בעיני העמים) וָאֶ ְׁחמֹּל ,עַ לֵ -שם ָק ְׁד ִשי ,אֲ ֶשר ִחּלְׁ לֻהּו בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל ,בַ ּג ֹּויִם אֲ ֶשר-בָ אּו ָשמָ הָ .לכֵן
אֱ מֹּר לְׁ בֵ ית-י ְִׁש ָראֵ ל ,כֹּה ָאמַ ר ה' א-לוהיםֹ ,לא לְׁ מַ עַ ְׁנכֶם אֲ ִני ע ֶֹּשה ,בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל :כִ י ִאם-לְׁ ֵשםָ -ק ְׁד ִשי אֲ ֶשר ִחּלַלְׁ ֶתם,
בַ ּג ֹּויִם  ...וְׁ ִקדַ ְׁש ִתי אֶ תְׁ -ש ִמי הַ ּגָדוֹּל ,הַ ְׁמחֻ ּלָל  ...וְׁ י ְָׁדעּו הַ ּג ֹּויִם כִ י-אֲ ִני ה' ...וְׁ ל ַָק ְׁח ִתי אֶ ְׁתכֶם ִמן-הַ ּג ֹּויִם ,וְׁ ִקבַ ְׁצ ִתי אֶ ְׁתכֶם
ּומכָל-
ּוטהַ ְׁר ֶתםִ :מכֹּל טֻ ְׁמאו ֵֹּתיכֶם ִ
ַאדמַ ְׁתכֶם .וְׁ ז ַָר ְׁק ִתי עֲ לֵיכֶם מַ יִם ְׁטהו ִֹּריםְׁ ,
אתי אֶ ְׁתכֶם ,אֶ לְׁ -
ִמכָל-הָ אֲ ָרצוֹּת; וְׁ הֵ בֵ ִ
רּוחי ,אֶ ֵתן בְׁ ִק ְׁרבְׁ כֶם( "...יחזקאל לו,
ּגִ ּלּולֵיכֶם ,אֲ טַ הֵ ר אֶ ְׁתכֶם .וְׁ נ ַָת ִתי ָלכֶם לֵב חָ דָ ש ,וְׁ רּוחַ חֲ דָ ָשה אֶ תֵ ן בְׁ ִק ְׁרבְׁ כֶם ...וְׁ אֶ תִ -
טז-לח).
אנו קוראים כאן על תהליך היטהרות יוצא דופן .אין כאן שום תיאור של חזרה בתשובה של ישראל ,שתזכה
אותם בגאולה .יש כאן מציאות שבה עם ישראל זוכה לקיבוץ גלויות ושיבה לארצו רק בגלל רצונו של ה' לקידוש
השם בעולם .זה כנראה חשוב יותר גם מחטאים חמורים של ישראל .למעשה ,בתהליך זה בני ישראל פסיביים ,וה'
הוא המטהר אותם.

זהו בדיוק אותו התהליך (על פי פרשנותו של הרב סלוביצ'ק זצ"ל) שהאיש הפרטי הטמא בטומאת מת ,עובר עם
הזאת אפר הפרה האדומה .כשאדם חי פוגש את המת מקרוב ,המוות מערער את כל קיומו ,עד היסוד .הוא אינו
מסוגל להשתקם ו"לצאת מזה" לבד .הוא זקוק לעזרת חברו מבחוץ ,שייתן לו יד .וזהו מקומו של הכהן הטהור
שמסייע לו להיטהר ולחזור למסלול החיים.
בימינו ,בהעדר היטהרות על ידי אפר פרה אדומה ,זהו גם טעמה של מצוות ניחום אבלים.
וכעת נחזור למישור הציבורי :ישראל שהיו באותה עת בגולה ,יצאו ממסלול החיים הרגיל שלהם .אבלים על
החורבן ומנודים מלפני המקום ,ואינם מסוגלים לטהר את עצמם לבדם ,בדומה לטמא המת הזקוק לעזרת הכהן
לטהרתו .ועד שנזכה אנו להזאת המים הטהורים ממרום ,האם יש מי שיכול לעמוד במקום הכהן ולסייע לטהר את
העם הטמא/חוטא?
אולי ניתן לדייק את הדברים דווקא בהתייחסות למישור הפרטי :המזה את האפר עם מים חיים אינו נטמא!
לעומת זאת  -כל האחרים שמתעסקים עם שרפת הפרה והכנת האפר -הם הנטמאים .כלומר  -מי שמתקרב לאדם
טמא על מנת לקרבו ,ובמטרה לטהרו  -אינו נטמא!
כל זה בא ללמדנו שקירוב רחוקים לאבינו שבשמים מסייע לאותם רחוקים ,ואינו מזיק כלל למעמדו הרוחני של
המקרב.
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