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לפי שהשטן  - "זאת חקת התורה" :רש"יבתחילת הפרשה כתב 
ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה 

מלפני ואין לך  גזירה היא ,לפיכך כתב בה חקה ,טעם יש בה
 ע"כ.. רשות להרהר אחריה

 מצוה זו אין בה טעם. נמצא כי 

טעם ( ב"פסוק כ י"טפרק )לאחר מכן כתב רש"י וצריך ביאור, כי 
משל לבן שפחה שטינף פלטין של  -מה ופרה אדוז"ל: למצוה זו 

א פרה ותכפר על וא אמו ותקנח הצואה כך תבומלך אמרו תב
 כי יש טעם למצוה זו. כ. נמצא ". עהעגל

כותב בענין  )כ"ד, ג'(בפרשת משפטים עוד יש לשאול, רש"י 
מצות שנצטוו  שבע: וז"ל במרההמצוות שקיבלו עליהן ישראל 

בני נח. ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינין שניתנו להם 
 . במרה

ם פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל כיצד וצריך ביאור, א
 ?עליה וומרה נצטבכבר 

 במסכתא לא כתוב כלל "פרה אדומה", הגמרא בגמרובאמת ]
 שבעה, במר ישראל נצטוו מצות שראומרת: "ע )נו:(ן סנהדרי
 אב וכיבוד ,ושבתן דיני עליהן והוסיפוי נח, בנ עליהן שקיבלו

 אב יבודם "כבמקו בגמרא הכתוב מן שינה י"שרש לנו רים". הוא
 ."אדומה פרה"ש"י ר כתבא, בגמר הכתובם" וא

 "שרש"י כתב "כ"א ,ובאמת התורה תמימה רוצה לומר ברש"י
 שכוונתו היתה לכיבוד אב, בא הבחור הזעצער ורשם פ"א, ואחר

כך בא בחור הזעצער הבא ופתח את הראשי תיבות ועשה פרה 
אדומה, ומזה הגיע כל הטעות, אבל באמת רש"י כתב כדברי 

 . ["כיבוד אב"הגמרא 

חמשים שערי בינה נבראו מביאה:  )כא:(נה שה שהגמרא ברא
ותחסרהו מעט "שנאמר  ,בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד

הלת להיות קש קיב ,בקש קהלת למצוא דברי חפץי ".מאלהים
וכתוב יושר דברי אמת ולא קם  :כמשה יצתה בת קול ואמרה לו

 .נביא עוד בישראל כמשה

ְוָלְקחּו ַלָטֵמא ֵמֲעַפר ְשֵרַפת וכתב החיד"א בספרו פני דוד: "
 ,פירשו רבני אשכנז ".ַהַחָטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִיים ֶאל־ֶכִלי

ומצא רמז  ,דשלמה היה חפץ למען דעת טעם פרה אדומה
 ,שלמה אשי תיבות:ר "לטמא מעפר שריפת החטאת"זה  סוקבפ

מאחר  ,ויהיב אדעתיה לטרוח להשיג להבין טעם פרה אדומה
וכתוב " :ואמרה ת קולזה. לכן יצאת ב סוקשמו רמוז בפ דמצא

אך  ,סוקהטבת לראות דיש רמז בפ מרכלו ",יושר דברי אמת
לטמא מעפר שריפת "ביושר.  יבותתאשי טעית דצריך לעשות ר

הוא למשה דהוא ידע טעם פרה אדומה לכך נרמז  "החטאת
 .ע"כ דבריהם .בר"ת

ואמרו  דבר פלא וז"ל: אולם החיד"א בספרו חומת אנך מביא
במדרש הביאו הרב כלי יקר דהפרה בת שבע אם שלמה מתקריא 

וירא כי  ,ע"ה להבין טעמהמלך שלמה הקש יואפשר דלכך ב .ע"ש
והיינו  ,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני ,לא יכול ואמר

והשב  ,תמיהתו בהיות שהפרה נקראת בת שבע אם שלמה
אמרתי  ה שאמרדודאי ישיג טעמה דעל דרך השאלה היא אמו וז

 ,גם שהיא בחינת בת שבע אם שלמה "אוהי"אי אחכמה דוד
 . ע"כ.שאני שלמה בן בת שבע "רחוקה ממני"

ת "בת נקרא אדומה שפרה הענין פשר מהה, השאל נשאלתו
 שבע אם שלמה"? 

 ()פרשת אחרי מות דף עה:רי הזוה"ק והנה המקור לכך הוא בדב
בדרך  ,היו הולכים לקפוטקיאיוסי ש יבאבא ור רבי להמספר ע

איזה פצע על ראו אדם שהולך לפניהם שיש לו רושם על פניו, 
יש על כי מהרושם הזה ש ,בוא נזוז מהדרך :אמר רבי אבאמצחו. 

 מבין שהוא עבר על איסור ערוה מהתורה. פניו אני 

 אומר לו רבי יוסי, מה פתאום אולי היה זה מלידה כבר. 

תגיד לי בבקשה מה זה ואמר לו, לאותו אדם רבי אבא קרא 
 הרושם הזה שאני רואה בפניך?

השיב לו אותו הלך: בבקשה אל תענישו אותי כי החטא הוא זה 
הרבה  תישתישגרם לי. בלילה היינו במלון אני ואחותי ומכיון ש

עם אחותו. עבירה י ונכשל בעל עצמ תילא שלטלשוכרה יין עד 
א והים שרבו ביניהם ושנקמו היה שם במלון שני אכש ובבקר

וחטף מכה ושניהם תפסוהו וקשרוהו בא להפריד ביניהם 
 ואם לא היה שם רופא אחד שהצילו, היה מת.  ,במצחו

הרופא? אמר לו: זה היה רבי  היה מירבי אבא:  ותושאל א
מר לו: רפואת הנפש. אאמר לו: איזו רפואה נתן לך?  שמלאי,

רתי בתשובה. ובכל יום אני רואה את פני במראה זחומאותו יום 
על אותו  אחת, ואני בוכה לפני הקב"ה שהוא ריבון העולמים

 החטא ומאותן הדמעות רחצתי פני. 

אמר רבי אבא: אם לא שנמנעה ממך התשובה הייתי מעביר 
מפניך את אותו הרושם, אבל אני קורא עליך "וסר עוונך 

שלש פעמים, אמר שלש , ביקש ממנו לומר וחטאתך תכופר"
 פעמים והרושם עבר.  

את ודאי אדונך רצה להעבירו מפניך, שודאי נמצאמר רבי אבא: 
 בה.ושבת

שאל  .ולילה יֹוָמם ַבּתֹוָרה ַלֲעֹסקאמר לו: נדרתי מהיום הזה 
מך? אמר לו: אלעזר. אמר לו: אל עזר, ש : מהאבאי אותו רב

ודאי שהשם גורם שאלקיך סייע לך והיה בעזרך. שלח אותו רבי 
 אבא ובירך אותו. 
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בפעם אחרת היה הולך רבי אבא אל רבי שמעון, נכנס לעירו 
יושב  ֶשָהָיהאלעזר(  –ה תשוב בעל אותו את דהיינוומצא אותו )

ואחר שאמר  ודורש "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת",
לו רושם  סודות גדולים. החל לדבר על ענין זה שהחוטא נשעה

על פניו ומחמת כו עליונים ותחתונים מקללים ראותו. יעו"ש 
 בזוה"ק באריכות. 

 רבי אבא: יפה אמרת אבל מנין לך זה?שאל אותו 

שרפואה זו נתנו לי פעם אחת, שהייתי כך למדתי,  אמר לו:
רשום בפני, ויום אחד הייתי הולך בדרך ופגשתי בצדיק אחד, 
ועל ידו עבר ממני אותו רושם. אמר לי: מה שמך, אמרתי לו: 

 עזר, וקרא עלי אלעזר אחר. אל

אמר לו רבי אבא: ברוך הרחמן שראיתי אותך וזכיתי לראותך 
 בזה, אשרי חלקך בעוה"ז ובעוה"ב אני זה שפגשתי בך. 

עגל, ואז אמר  רשלאחר מכן הזמינו לביתו ונתן לו לחם וב
 ִאמוֹ  ִלי ֵיש ֲאֻדָמה ָפָרהד, ֶאחָ  ָדָבר ִלי ֱאֹמרי ַרבִ אלעזר לרבי אבא: 

 ֶשִהְתַעְבָרה ֶטֶרם ֶאָחד ְויֹום ָאַכְלנּו ַעָּתה ֶזה ְבָשרוֹ  תאֶ ש ָהֵעֶגל ֶשל
 אֹוָתּה ַמְנִהיג ֶשֲאִני ְבעֹוד ַבִמְדָבר ַלִמְרֶעה ַאֲחֶריהָ  ָהַלְכִּתיה, ְוהֹוִלידָ 

אליהו  הז יההד, כתב שמדב מתוק בפירוש) ֶאָחד ִאיש ָפַנילְ  ָעַבר
 ִמיֹוםמה של הפרה הזו? אמרתי, ש מהושאל אותי: הנביא( 
לא קראתיה בשם. אמר לי: היא נקראת בת שבע אם  ֶשּנֹוְלָדה

שלמה, אם תזכה לכפרה. ואני בעוד שהחזרתי את ראשי, לא 
 ר.בָ ַהדָ  ֵמאֹותוֹ  ְוָצַחְקִּתי, אֹותוֹ  ָרִאיִתי

ועכשיו שזכיתי בתורה התעוררתי על הדבר ההוא, ומיום שנפטר 
מכאן רבי שמלאי, לא היה לנו איש שיאיר לנו בתורה כמותו, 
ואני פחדתי לומר דבר תורה שלא למדתי, והדבר הזה 

 א ולא ידעתי.הּו ָחְכָמה ֶשְדַברשהסתכלתי 

ויעו"ש בזוה"ק בביאור של רבי אבא מדוע נקראת הפרה "בת 
 שבע אם שלמה". 

י כואמר לו לאיש זה הנביא  לה אליהוגנמדוע  ,וצריך להבין
 דומה קוראים "בת שבע אם שלמה"?א לפרה

ונראה לבאר על פי מה שכתב הרה"ק רבי אברהם סבע ע"ה 
פרשת השבוע  ,ליישב '(ב ,ט"יבפרשתינו )המור פרו צרור בס

ַהֹּנֵגַע " רנאמפותחת בענין טהרתה של פרה אדומה, ולאחר מכן 
", ולכאורה היה צריך םְבֵמת ְלָכל ֶנֶפש ָאָדם ְוָטֵמא ִשְבַעת ָיִמי

להקדים את טומאת מת, ורק לאחר מכן להביא את האפשרות 
 לטהר על ידי פרה אדומה? 

כי ידוע שישראל יצאו מרעה אל רעה, במתאוננים  :וז"ל בתוכ
בת יצר יובבשר תאוה ובמרגלים ובמחלוקת קרח. וכל זה בס

בר בהם עד שנתפשט בהם רוח הטומאה, הוא יצר הרע שנתג
להוציא מקרבם  "תיהרע טמא שפתים ערל וטמא. ולכן רצה הש

זה הבליעל, ולטהר רוחם ולהעביר רוח הטומאה מן הארץ. ולכן 
 עכ"ל. ."ויקחו אליך פרה אדומה תמימה"אמר 

 קודם כתבה ולא הפרשה פסוקי סדר תא שינתהכלומר התורה 
ה להסמיך את פרה אדומה התור, כי רצתה תמ טומאת דיני את

 עלישראל, עם חטאיהם של לפרשיות הקודמות בהן מוזכרים 
 דרך להורות הוא אדומה פרה של ועניינה סודה כי מוזלר מנת

ופרה אדומה מלמדת כי יש כפרה לא רק  .החטאים על תשובה
 עגל אלא על כל חטא וחטא. הטא חעל 

על פי דבריו יש לומר, כי דוד המלך על פי פשטות הדברים חטא 
אשת איש, כיון שהיתה  שלאם שלמה, בחטא  עעם בת שב

נשואה אל אוריה החתי, ובדרך כלל אדם הנכשל בחטא חמור 
אומרת:  )נח:( שכן הגמרא בבבא מציעאכעין זה, בא לידי יאוש, 

ל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו כ
על אשת איש והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם  הבא :הן

 ,אמר רבא: )ד:(בסוטה  אואומרת הגמר. ע"כ יעו"ש. רע לחבירו
יקרה היא "אפילו למד תורה דכתיב בה  ,כל הבא על אשת איש

היא תצודנו לדינה  ,מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים - "מפנינים
 . ע"כ.של גיהנם

 רוממשיך ללכת אח כי אין לו תקנהומחמת כן אומר לעצמו 
 .ונופל מדחי אל דחי החטא

, כי גם על נוים אותמלמד 'בת שבע אם שלמה'דוד המלך עם 
 החטא החמור ביותר של אשת איש, יש לו כפרה ותשובה. 

אמר רבי יוחנן משום רבי  :)ד סוע"ב(וכדברי הגמרא בעבודה זרה 
לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוין  :שמעון בן יוחאי

ולבי חלל "לא דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב  ,לאותו מעשה
מי יתן והיה "יב ולא ישראל ראוין לאותו מעשה דכת ".בקרבי

ומר ? לאלא למה עשו ",לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים
ואם חטאו צבור  ,שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ,לך

 .בוריאצל צ לו כלךאומרים 

כלומר גבורים ושליטים  -לא עשו ישראל את העגל וכתב רש"י: 
ם היו ולא הי' ראוי להתגבר יצרם עליהן אלא גזירת מלך ביצר

היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה שאם יאמר 
ממעשה החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים לו צא ולמד 

 .העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה

מא גבורים ואמיצי בסיני נאמר אל -מי יתן והיה לבבם זה וגו' 
 .לבב ביראתם היו

ש"פרה אדומה" באה ללמד את ישראל כי גם אחר כשם נמצא ש
חטאים רבים של המתאוננים והמרגלים וקרח, עדיין יש כפרה 

כך ולהשתנות לטובה,  את רוח הטומאה ותשובה ואפשר לסלק
, שלא יתייאש למה מלמדים אותנוש בת שבע אםד המלך ווד

האדם מן התשובה אפילו אחר החטאים החמורים ביותר, לכן 
 כי עניינם אחד הוא.נקראת פרה אדומה "בת שבע אם שלמה". 

יש וע נגלה אליהו אל אותו האמד ובנו דברי הזוה"ק,על פי זה י
כי גם ואמר לו כי לפרה אדומה יש לקרוא "בת שבע אם שלמה", 

הבא על אחותו חטאו חמור מאוד, ובכל זאת אותו יהודי לא 
ושוב, עד שזכה שוב אמיתית עם דמעות, תשובה התייאש ועשה 

כפר לו. לכן גילה לו אליהו הנביא את הסוד של פרה תשנ
מן  לבל יתייאש"בת שבע אם שלמה"  שנקראת, אדומה

  . תשובהה

אמר ליה רבי ")כה.( הגמרא בראש השנה דברי  תאנבאר  הבז
לרבי חייא: זיל לעין טב וקדשיה לירחא, ושלח לי סימנא: ָדִוד 

 ."ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַחי ְוַקָים

)תהלים נמשל כלבנה, שנאמר בו  -דוד מלך ישראל "וכתב רש"י: 
ִיְהֶיה ְו[ִכְסאֹו ַכֶשֶמש ֶנְגִדי. ְכָיֵרַח ִיכֹון  ]ַזְרעֹו ְלעֹוָלםלח( -פט, לז

 ."עֹוָלם ]ְוֵעד ַבַשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה[

מצינו שנמשלה מלכות בית דוד כירח " :מפרש רבינו חננאלו
שנאמר ְכָיֵרַח ִיכֹון עֹוָלם ְוֵעד ַבַשַחק וגו'. לפיכך אמר רבי לרבי 

לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך  חייא זיל לעין טב וקדשיה
 ."כלומר נתקיימה ראיית הלבנה בעולם ,ישראל חי וקים

והכונה בסוד " :כתב .(לח סנהדרין) והמהרש"א בחידושי אגדות
העבור שדומה לו מלכות בית דוד כמ"ש במדרשות שכמו 

כן היה מלכות  ,שהלבנה אחר ט"ו יום שנתמלאה תתחיל לחסר
מזרעו ט"ו מלכים נחסר המלכות בימי  בית דוד אחר שהיו

צדקיהו ולא נשאר לו רק ממשלה קצת ריש גלותא בבבל ונשיא 
בא"י. וכמו שהלבנה הולכת ומתחסרת ט"ו יום עד שתתחסר 

כן אחר ֶשִּתְכֶלה ממשלת  ,לגמרי ואחר כך מתחדשת באורה
מלכות בית דוד לגמרי דאף ריש גלותא בבבל ונשיא בא"י ִיְכלּו, 

ש מלכותו. ולזה כוון שכיסוי הלבנה הוא סימן לרבי שוב יתחד
שהיה נשיא שיכלה נשיאותו... שיתחדש שוב מלכות בית דוד 

 ."וגדולת משפחות הנשיאים במהרה בימינו

כלומר דוד המלך מלמדנו לבל נתייאש, וגם בעת שנסתלקה 
כור כי "דוד זלינו ונראה כי אבדה כל תקוה, עלוד דמלכות ביתד 

 מלך ישראל חי וקיים". 

האם יש טעם מעתה נבוא וניישב את הסתירה בדברי רש"י, 
לפרה אדומה או לא, אלא ודאי שיש טעם לפרה אדומה שתבוא 

ל פרה אדומה לגלות כוחה ש כי עניינההאם ותקנח צואת בנה, 
אבל  מועילה אפילו על החטאים החמורים ביותר.ש, של תשובה

לה התשובה יעסוד זה אין לגלות לאומות העולם, כי להם לא מו
גלים מ אלו ,"חוקה חקקתי וגזירה גזרתיולכן להם אומרים "

 הסוד האמיתי. להם את

 במרהיותם הבציווי של פרה אדומה עוד ה מה הזבב שיעוד ני
, כי באמת פרה אדומה איננה רק כפרה על קודם חטא העגל

חטא העגל, אלא היא באה ללמד כי יש כפרה לכל העוונות 
כולם, וזאת נלמד כבר במרה, ואחר שחטאו בחטא החמור של 

חטא  עלדי ללמד שאף עגל, שוב נצטוו על פרה אדומה, כחטא ה
   ה. של חטא העגל מועילה תשובכמו חמור 

 


