
 

 פרשת פרה דברי תורה ל

 אסנת ברוורמן שילה 

 הפטרת פרשת פרה משובבת לב . בוודאי למי שיושב על נהר כבר : 

נּו ּוֶפְריְֶכֶ֥ם ִתְש֖אּו  ם ִתֵתֵּ֔ י יְִשָרֵאל֙ ַענְְפֶכֶ֣ ם ָהֵרֵ֤ י ֵקְר֖בּו ָלֽבֹוא:)ח( ְוַאֶתֶּ֞ ל ִכֶ֥ י יְִשָרֵאֵ֑ ם  ְלַעִמֶ֣ ם ּוָפִנֶ֣יִתי ֲאֵליֶכֵּ֔ י ִהנְִנֶ֣י ֲאֵליֶכֵ֑ )ט( ִכ֖

ם ְונִזְַרְעֶתֽם: ים ְוֶהֳחָר֖בֹות ִתָבֶנֽינָה: ְונֱֶעַבְדֶת֖ ה ְונ ְֽשבּ֙ו ֶהָֽעִרֵּ֔ לֵ֑ ל כֻּ ית יְִשָרֵא֖ ם ָכל־ֵבֶ֥ י ֲעֵליֶכ֙ם ָאָדֵּ֔ י  )יא( )י( ְוִהְרֵביִתֵ֤ ְוִהְרֵביִתִ֧

ם ִוֽי ֵתיֶכֵּ֔ ם ְוֵהִטֽב ִת֙י ֵמִראש ֶ֣ ם ְכַקְדֽמֹוֵתיֶכֶ֗ י ֶאְתֶכֶ֜ ּו ְוהֹוַשְבִתִּ֨ ּו ּוָפרֵ֑ ה ְוָרבֶ֣ ם ּוְבֵהָמ֖ ם ִכֽי־ֲאִנֶ֥י יְק ָוֽק:ֲעֵליֶכֶ֛ם ָאָדֶ֥ )כח( ... ַדְעֶת֖

ם ִוְהִיֵ֤יֶתם ִל֙י  ֵתיֶכֵ֑ ִתי ַלֲאב ֽ ר נַָת֖ ֶרץ ֲאֶשֶ֥ ם ָבָאֵּ֔ ם ֵלאֹלִהֽים:ִויַשְבֶתֶ֣ ֶ֥ה ָלֶכ֖ י ֶאְהֶי נ ִכֵּ֔ ם ְוָאֶ֣ ל  ְלָעֵּ֔ ם ִמכ ֖ י ֶאְתֶכֵּ֔ )כט( ְוהֹוַשְעִתֶ֣

ם ָרָעֽב ן ֲעֵליֶכ֖ ֹו ְוֹלא־ֶאֵתֶ֥ י א תֵּ֔ אִתי ֶאל־ַהָדגָ֙ן ְוִהְרֵביִתֶ֣ ם ְוָקָרֵ֤ ְמֽאֹוֵתיֶכֵ֑ ל  ...טֻּ ם ִמכ ֖ י ֶאְתֶכֵּ֔ ק ְביֹו֙ם ַטֲהִרֶ֣ ה ָאַמ֙ר ֲאד ָנֶ֣י יְק ִוֵּ֔ )לג( כ ֵ֤

ים ְונְִב֖נּו ֶהֳחָרֽבֹותעֲ  ָעִרֵּ֔ ם ְוֽהֹוַשְבִת֙י ֶאת־ֶהֶ֣ יִת֙י  ...ֹונֹֽוֵתיֶכֵ֑ ק ָבנִ֙ י׀ ֲאִנֶ֣י יְק ָוֶ֗ ר ִיָֽשֲארּוּ֘ ְסִביבֹוֵתיֶכ֒ם ִכֶ֣ ם ֲאֶשֶ֣ ּו ַהּגֹויִֶ֗ )לו( ְויְָדעֶ֣

יִתי ְרִתי ְוָעִשֽ ק ִדַבֶ֥ ה ֲאִנֶ֥י יְק ָו֖ ְעִתי ַהנְַשָמֵ֑ ֹות נַָט֖  ...ַהֶנֱֶ֣הָרסֵּ֔

ם ֵלאֹלִהִֽים "קיבוץ גלויות... והעיקר:  תחיית הארץ; בנית החרבות; גאולה. י ֶאְהֶיֶ֥ה ָלֶכֶ֖ נִֹכָ֔ ם ְוָאָ֣ ". ִוְהִיִ֤יֶתם ִל֙י ְלָעָ֔

 ועם תיקונם נוכל לשוב .  מפני חטאינו גלינו מארצנו,

 לא בדיוק . 

ם " מפני החטא גלינו:  ּה ְבַדְרָכֶ֖ ּו אֹוָתָ֔ ם ַויְַטְמאָ֣ ים ַעל־ַאְדָמָתָ֔ ית יְִשָרֵאל֙ יְֹשִבָ֣ ם ֵבִ֤ ְך ֲחָמִת֙י  ... )יז( ֶבן־ָאָדָ֗ ִֹ֤ )יח( ָוֶאְשפ

ּוָה: ם ִטְמאִֽ ֶרץ ּוְבִגּלּוֵליֶהֶ֖ ּו ַעל־ָהָאָ֑ ם ֲאֶשר־ָשְפכָ֣ ם ַעל־ַהָדֶ֖ ם ַויִזָ ֲעֵליֶהָ֔ יץ אָֹת֙ם ַבּגֹויִָ֔ ם )יט( ָוָאִפִ֤ ֹות ְכַדְרָכֶ֥ ּו ָבֲאָרצָ֑ רֶ֖

ם ְשַפְטִתִֽים: אמר רב: כלו כל הקיצין, ואין הדבר "מה נחוץ אם כן אם לא תיקון על מנת שנשוב?   ְוַכֲעִלילֹוָתֶ֖

 (סנהדרין דף צז עמוד ב)  "תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים

 אלא שעיון בפרק מעלה תשובה נוספת .

ְך ֲחָמִת֙י עֲ  ם ַויִזָ֖רּו)יח( ָוֶאְשפ ֵ֤ יץ א ָת֙ם ַבּגֹויִֵּ֔ ם ִטְמֽאּוָה:)יט( ָוָאִפֵ֤ ֶרץ ּוְבגִּלּוֵליֶה֖ ּו ַעל־ָהָאֵ֑ ם ֲאֶשר־ָשְפכֶ֣ ם ַעל־ַהָד֖ ֹות ֵליֶהֵּ֔  ָבֲאָרצֵ֑

י ... ם ָקְדִשָ֑ ל ַעל־ֵשָ֣ ֶֹ֖ ָמה )כא( ָוֶאְחמ אּו ָשֽ ל ַבּגֹוִי֖ם ֲאֶשר־ָבֶ֥ ית יְִשָרֵאֵּ֔ ר ִחְּללּ֙והּ֙ו ֵבֶ֣ ה  : סֲאֶשֵ֤ ל כ ֵ֤ ר ְלֵבֽית־יְִשָרֵאֶ֗ ן ֱאמ ֶ֣ )כב( ָלֵכֶּ֞

ק  י ִאם־ְלֵשם־ָקְדִשי֙ ָאַמ֙ר ֲאד ָנֶ֣י יְק ִוֵּ֔ ל ִכִ֤ ית יְִשָרֵאָ֑ ה ֵבָ֣ ם ֲאִנֶ֥י עֶֹשֶ֖ א ְלַמַענְֶכֶ֛ אֶתם ָשֽם:)כג(  ֹלֹ֧ ם ַבּגֹוִי֖ם ֲאֶשר־ָבֶ֥ ר ִחַּלְלֶתֵּ֔ ֲאֶשֶ֣

ֹול י ַהָּגדָ֗ י ֶאת־ְשִמָ֣ ק ְבהִ ַהֽמְ  ְוִקַדְשִתִּ֞ ֙ם ֲאד ָנֶ֣י יְק ִוֵּ֔ ק נְאֻּ ם ִכי־ֲאִנֶ֣י יְק ָוֶ֗ ּו ַהּגֹויִֶ֜ ם ְויְָדעִּ֨ ם ְבתֹוָכֵ֑ ר ִחַּלְלֶת֖ ם ֲאֶשֶ֥ ָּלל֙ ַבּגֹויִֵּ֔ ם חֻּ י ָבֶכ֖ ָקְדִשֶ֥

י אֶ  ֹות ְוֵהֵבאִתֶ֥ ם ִמָכל־ָהֲאָרצֵ֑ י ֶאְתֶכ֖ ם ְוִקַבְצִתֶ֥ י ֶאְתֶכ֙ם ִמן־ַהּגֹויִֵּ֔ ם ֶאל־ַאְדַמְתֶכֽם:ְלֵעינֵיֶהֽם:)כד( ְוָלַקְחִתֵ֤  ְתֶכ֖

כשמשה מבקש .של הקב"ה , מעמדו , פרסומו , דימויו בקרב העמים מלווה אותנו לאורך התורה  "שמו "סוגיית 

ֹוִציָאם֙  "להגן עלינו אחרי חטא העגל הוא אומר : ה הִֽ ר ְבָרָעִ֤ ָֹ֗ יִם ֵלאמ )שמות לב יב( . ובמזמור ..." ָלָמ֩ה יֹאְמ֨רּו ִמְצַרַ֜

ד: "לאסף:  ִֹֽ ֹונּו ְמא י ַדּלָ֣ יָך ִכֶ֖ ּונּו ַרֲחֶמָ֑ ֵהר יְַקְדמָ֣ ִנֶ֥ים ַמַ֭ ֹֹׁ֫ ת ִראש ֹֹ֪ ט( ) טרם... קנו אותם.יולא כי ת ")ח( ַאִֽל־ִתזְָכר־ָלנּוּ֘ ֲעֹונ

ַען שְ  ינּו ְלַמָ֣ טֹאֵתָ֗ ר ַעל־ַחַ֝ נּו ְוַכֵפֶ֥ ָך ְוַהִציֵלֶ֥ ֹוד־ְשֶמָ֑ ר ְכבִֽ נּו ַעל־ְדַבֶ֥ י יְִשֵעָ֗ ֵֹ֮הִ֤ נּו׀ ֱאֹל  )תהילים עט(. ..."ֶמִָֽךָעזְֵרִ֤

הידיעה כי אפשר להינצל ואפילו להיגאל כשאיננו ראויים לכך , מסעירה ומערבבת . מי לא רוצה לחיות בזכות ולא 

. אבל  : "אני . אני...."בחסד? להיות ראוי? אפילו דרדק בן שנתיים מבקש לנעול לבד את סנדליו כשהוא מתעקש

ו כח , כשאיננו ראויים, כשאיננו מסוגלים אם מפני עצלותנו או עייפותנו או הידיעה שאפשר להינצל גם כשאין בנ

אם מפני זכות אבות , או מפני שמו הגדול  .מכל סיבה אחרת , ההבנה שגם אז אפשר שיבוא הנס משלל סיבות 



 

שאינה  או "סתם" מאהבת ה' אותנו , אהבת אב לבנים 1 ש"דיו לאבל שיעמוד באבלו"המחולל בגויים , אם כיון  

 תלויה בדבר, הידיעה הזו מרוממת ומחזקת ודוחקת את אופק התקווה עד לב השמיים . 

 ומוסיפה ענוה . 

ם לא הכל אנחנו . לא הכל על פי נגינת החליל שלנו שמזייף לפעמים . בסיפור הזה משתתפים שחקנים נוספי

 שנעלמים מעינינו וחוטים שקופים מתוחים בינינו לבין אבינו שבשמיים .

 ועוד קומה. 

ם" י ֶאְתֶכ֙ם ִמן־ַהּגֹויִֵּ֔ ם ִמָכל־. " אומר הנביא" , )כד( ְוָלַקְחִתֵ֤ י ֶאְתֶכ֖ ם ֶאל־ַאְדַמְתֶכֽם:ְוִקַבְצִתֶ֥ י ֶאְתֶכ֖ ֹות ְוֵהֵבאִתֶ֥ )כה(  ָהֲאָרצֵ֑

ְמאֹוֵתיֶכֶ֛ם ּוִמָכל־ּגִּלֶ֥  ל טֻּ ם ִמכ ִ֧ ים ּוְטַהְרֶתֵ֑ יִם ְטהֹוִר֖ י ֲעֵליֶכֶ֛ם ַמֶ֥ ר ֶאְתֶכֽם:ּוְוזַָרְקִתִ֧ ם ֲאַטֵהֶ֥ י ָלֶכ֙ם  ֵליֶכ֖ ּוַח ֵלָ֣ )כו( ְונַָתִתֵ֤ ש ְורֶ֥ ב ָחָדָ֔

ה  יֲחָדָשֶ֖ ם ְונַָתִתֶ֥ ֶב֙ן ִמְבַשְרֶכֵּ֔ ב ָהֶא֙ י ֶאת־ֵלֵ֤ ר ִתֶ֜ ם ַוֲהִסִּ֨ ן ְבִקְרְבֶכֵ֑ ם ֵלֶ֥ב ָבָשֽר: ֶאֵתֶ֣ ן ְבִקְרבְ  ָלֶכ֖ י ֶאֵתֶ֣ ת )כז( ְוֶאת־רּוִח֖ יִתי ֵאֵ֤ ם ְוָעִשֶ֗ ֶכֵ֑

י ִתְשְמ֖רּו ַוֲעִשיֶתֽם:ֲאֶשר־ כּו ּוִמְשָפַטֶ֥ ַק֙י ֵתֵלֵּ֔  ".ְבחֻּ

י י .  ְוָלַקְחִתִ֤ י . ְוִקַבְצִתֶ֥ י . ְוֵהֵבאִתֶ֥ י  .  ,ְוזַָרְקִתֹ֧ רִֹתַ֜  .ְונַָתִתִ֤ כּו .. י ַוֲהִס֨ ת ֲאֶשר־ְבֻחַק֙י ֵתֵלָ֔ יִתי ֵאִ֤  .ְוָעִשָ֗

ו כה אחר? היכן הצמיחה , ההפנמה, התיקון כשאנהמה משמעותו של תיקון שכל כולו נעשה ע"י אחרים?  ואנחנו?

 פסיביים ומישהו אחר עושה הכל בעבורנו? כמה זמן זה יחזיק? מתי ילמד הילד לנעול את סנדליו?

ועולה כשהוא טבילה במקווה טהרה. הטמא טובל  -. האחד והוא משותף לכל הטומאות שני מעשי טהרהישנם "

הטמא מאפר הפרה ביום השלישי וביום  די לגביה בטבילה, אלא יש להזות על ןמיוחדת היא טומאת מת, שאי . טהור

                                                                                                    .לו טבילה הרביעי, ורק אחר כך תועיל

?                                                                                                                       טבילה להזאהמה בין 

שהוא זקוק למי לא כן בהזאה, מסורה בידי הטמא. אם לפניו ים או נהר או מקווה, הוא ביוזמתו יורד וטובל.  טבילה

כל כך כבדה טומאת : משמע פאסיבי.  -השני הוא הפועל ואילו הטמא  ,במעשה ההזאה שהוא זולתו שיזה עליו.

המפגש עם  .מת על הטמא, עד שקצרה ידו מלעשות לטהרתו וצריך הוא לאחר כדי שיסייע בידו להיטהר

המוות מותיר את האדם חסר אונים והוא זקוק לחברה כדי לשוב לאיתנו.                                                        

על טהרה מעין זו השנייה מדברת ההפטרה: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" .                                     

האחת והיא כדרך שמצינו שתי אפשרויות טהרה מטומאת הגוף, כן ישנן שתי אפשרויות טהרה מטומאת הנפש. 

ולקבל על  מעשיו הפועל; הוא האמור להתחרט על שעשה ולתקן את בתשובה החוטא הואתשובה.  -המפורסמת 

        .                             עצמו שלא לשוב לחטא ולהתוודות בשפתיו. עשיית תשובה כמוה כטבילה במקווה

אולם יש והחוטא כל כך שקוע בטומאת החטאים עד שאין בידו לחלץ את עצמו והוא זקוק לסיועו הפעיל של 

? כלום אפשר לו לאדם שליבו של החוטא כבר הפך לאבן ואין הוא חש וכבר אינו מרגיש וכיצד יתקןכב"ה. הק

                                                                                                                 ??  להתקין בתוכו לב חדש
 זו המובטחת בנבואת ההפטרה: "וזרקתי עליכם מים טהורים ..נתתי לכם לב חדשאו אז קיימת האפשרות השנייה, 

ורוח חדשה אתן בקרבכם והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את 

 אשר בחוקי תלכו".2  

                                                           
סנהדרין דף צז עמוד ב : אמר רב: כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר: דיו לאבל שיעמוד  1

דיו להקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור, כלומר, אם לא יעשו תשובה אינו  -באבלו.ורש"י שם : דיו לאבל שעומד באבלו 

 דיין לישראל צער גלות, אפילו בלא תשובה נגאלין. -ודאי קץ לדבר, לישנא אחרינא: דיו לאבל עומד באבלו כל הימים אלא 
 בית המדרש הוירטואלי הר עציוןהרב יהודה שביב ,  2



 

.שבת שלום . אסנת, כבר אפשר לצאת למסע...  חדש ורוח חדשהועם לב   


