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 בין יחיד לציבור – פרהה טהרת

 יחיד ורבים –פרשיות ארבע 

ות התורה בימינו נפרשת על פני משך זמן של שנה אחת, ואילו בזמן קדום יותר היא נפרשה על יקריאת פרש

ארבע הפרשיות הנקראות בקביעות בחודשי אדר  מכלל זה הןהיוצאות . םפני משך זמן של שלוש וחצי שני

 . , ואינן תלויה בסדרי החלוקה האחריםוניסן, בכל שנה ושנה

לסירוגין על הרצף שבין היחיד לרבים. פרשת שקלים עוסקת ביחיד התורם את מחצית בע הפרשיות נעות אר

במצוות מחיית עמלק המוטלת  –ור, ואילו פרשת זכור עוסקת ברבים הציב תהמצטרף אחר כך לקרבנו שקלו

מוטלת על  עצמה הת פרמצוושלמרות , 1בציבור הומאה הותרשהרי ט ,פרשת פרה עוסקת ביחיד על המלך.

 .2ואילו פרשת החודש עוסקת בציבור, שהרי מצוות קידוש החודש מוטלת על בית הדיןהציבור, 

 

 ת הפרהוטהר חידאיותי

בנוגע לרבי אליעזר בן הורקנוס ומשה  –ייחודיותה זו של מצוות פרה אדומה יש בה יסוד אוטוביוגראפי 

 עולה מן המדרש:כך . רבנו

 ברוך הקדוש של קולו שמע לרקיע משה שעלה בשעה – אמר חנינא בר יוסיבי ר בשם אחא ביר"

 בת ופרה שנתה בת עגלה אומר אליעזר' ר :אומרה בשם הלכה ואומר פרה בפרשת ועוסק יושב הוא

 בשר של משמו הלכה אומר ואתה, הם שלך והתחתונים העליונים והלא ע"רבש :משה אמר .שתים

 אומר אליעזר' ר – תחלה פרה בפרשת לפתוח ועתיד בעולמי לעמוד עתיד אחד צדיק אמר לו: ?ודם

 שהוא חייך מר לו:א. מחלציי שיהא רצון יהי ע"רבש: לפניו אמר .שתים בת ופרה שנתה בת עגלה

 .3"אליעזר המיוחד אותו שם – 'אליעזר האחד שם: 'שנאמר, מחלציך

משום  אתז .חודו של אליעזר ולא על ראשוניותויי על – 'שם האחד אליעזר' :דורש את לשון הפסוקהמדרש 

כאורה אם כן ל, ו4"שם האחד אליעזרו .שם האחד גרשום.." :שבתחילת הפסוק נאמר שגרשום הוא הראשון

גרשון הוא הראשון אמנם שומר למיוחד, פירושו אלא ש'אחד' 'ושם השני אליעזר'.  :היה צריך להיות כתוב

  .5אך אליעזר הוא המיוחד

עליו רבן  מצד אחד אמר כך .שבין היחיד לרביםהזו הייתה בו ברבי אליעזר בן הורקנוס את הדיאלקטיקה 

מכריע את כולם",  –יוחנן בן זכאי רבו: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה 

זוהי כלליותו ו, 6אמר עליו: "בור סוד שאינו מאבד טיפה"שגם  הוא אותו רבן יוחנן מצד שניאך  ,ייחודיות זוהיו

 .7ת כולםכמאת ח כוללהוא  באשר

 

עם יתר חכמי  שלו המפורסמתהר את תנורו של עכנאי, במחלוקת החריפה ויטרבי אליעזר הוא שאותו 

טהרו מחטא אדם הראשון. במעמד הר סיני נבעולם כתוצאה קיימת  טומאה נובעת מן המוות, והיא. ה8ישראל

, ובאותה 9ישראל מטומאה זו, כפי שדרשו חז"ל: "'חרות על הלוחות'... רבי נחמיה אומר חירות ממלאך המוות"

, ומאת המוותטשבה נחש ועמה חזרה זוהמת השבעקבות חטא העגל . אלא 10העת פסקה זוהמתו של נחש
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. רבי אליעזר 11, כפי שאמרו חז"ל: "תבוא האם ותקנח הצואה"נועדה לכפר על חטא זה אדומהפרה מצוות ו

פוסק שתנורו הוא הבא מבית שמאי הוא הרואה את עולם התיקון העתידי, הטהור, ללא טומאת  הנחש, ולכן 

מד יחיד כנגד רבים המטמאים, ועל כן בשמים ולעתיד של עכנאי טהור. הוא אינו מתפשר עם המציאות ועו

 ת תורתו בפרשת פרה אדומה, שטהרתה. משום כך רבי אליעזר אף הוא הפותח א12הלכה כמותו –לבוא 

 היא הפתח שלו לכל דברי התורה. –והיותה מצוות הציבור שהיחיד מבצעה 

 

 ה האחרוןז, שכן גם למשה רבנו זר בן הורקנוסרבי אליעשבין נה המשותף הרוחני המכמהווה את יחידאיות זו 

זים וחאהם הם ה. בשל כך שנימאידך גיסא נותר ביחידותו אךמחד גיסא, כל נשמות ישראל את כולל היה 

 הקדוש מר לוא חנינא בר יוסי' ר אמר המדרש: "'ויקחו אליך' דבריכ, המשה יודע טעמ – פרה אדומהמצוות ב

 .דיניההשונה , ורבי אליעזר הוא 13"מגלה אני לך :למשה הוא ברוך

 

 בניית האישיות באוהלה של תורה

 מתקיימין תורה דברי שאין מניןבאוהלה של תורה: "שהייה מה למד ריש לקיש על חשיבות המפרשת פרה אדו

, באופיו העולם הטכנולוגי .14'"באהל ימות כי אדם התורה זאת' :שנאמר ?עליה עצמו שממית במי אלא

מענה לכך,  מהווהעלול לטשטש את אישיותו של האדם המודרני. השהות בין כתלי הישיבה  יבי,טקהקול

 בניית ה'אני' העצמי. –לבנות את אישיות בין כתלי הישיבה מתווספת עוד סיבה  הסיבותונמצא שבין יתר 

זו אינה ביטול המתה עצמית  עצמו באוהלה של תורה. הואולם שבחוץ ממית לעשל האדם קודם לכניסתו 

סוד זהו  '.קת התורהחוזאת ' :כחוקהביותר,  והיציבה צורה העמוקהבנייתה ב –האישיות, אלא אדרבה 

 ברז האישיות. –העולם 

הריבוי חרף ללמדך ש –ברכה על ראיית אוכלוסי ישראל: 'ברוך חכם הרזים' בזה בא לידי ביטוי אף יסוד 

בנקודה הזו נעוצה לו לידי תיקון. המקסימלי יבוא העולם כו ותוחישרק בפ יסוד אישיות הכללי יש לכל פרט

 . אישיותך הייחודיתאיה  !?'הּכ  י  'ַא –ה לאדם "של הקב המהדהדת ושאלת

 

 טהרת הפרה וקרבן פסח

זו דיאלקטיקה  יש בומה, ודפרה אמקדימה לו. אף קרבן פסח, כ שטהרת הפרהפסח הן מכאן אנו באים לקרב

, ופיא""אתי בכנ מפני שהוא הוא כקרבן ציבורהרי ל על היחיד מוט שבין היחיד לרבים, שכן למרות שהוא

. החמץ מסמל את האישיות הנפרדת, זו שאינה מלוטשת ואינה מוכנה להיכנס להמון ישראל, 15כלשון הגמרא

 .לת הציבור כולו יחדגאו – . כזו היא גאולת הפסח16ואילו המצה מסמלת את החירות מכבלים אלו של החמץ

הפרטים הם חלק ש כנסת ישראל יחידה –האומה ה וצרבה נבישראל, שכן שיצרה את תורת הציבור גאולה 

 חג הפסח.  ו שלההכנה לחירות הרוחנית הטמונה בעומק היא אדומה היאפרה נמצא ש .ממנה

 
 :17נמצאנו למדים

היא מצווה  , שכן פרה אדומהביטוי בפרט בפרשת פרה זה בא לידידבר . ת על הרצף שבין היחיד לרביםארבע הפרשיות נעו

, משום אחוזים בטעמה ודיניהס ומשה רבנו הם שהרבים אך נועדה לטהר את היחיד. על כן רבי אליעזר בן הורקנוהמוטלת על 

הם שקולים כנגד כל ישראל מחד גיסא, אך עומדים ביחידותם מאידך יש בהם את הדיאלקטיקה שבין היחיד לרבים, באשר ש

על העולם כנקי שקיף הו לתאחיזתו בפרה מביא שכןוסק לטהר את תנורו של עכנאי, רבי אליעזר הוא שפכך משום גיסא. 

, ולדעת הייחודיתו מית. למרות היות האדם חלק מרבבות ישראל עליו לא לשכוח את אישיותו העצטומאת הנחשומזוהמת 

ת האדם עצמו באוהלה ממי ,העלול לטשטש את האישיות ,כן קודם ליציאה לעולם המודרני שבחוץעל '. איכה'להשיב לשאלת 

 ידיחן הביע נ ואה אףן שכ ח,פסה בןקרל מהדימקה פרה רתטהחוקת התורה'. זאת ' –המייצבת את הנפש כחוקה  השל תור

את אישיותו הפרטית של האדם  תמשחרר המצה, וכזו היא של חג הפסח חירותו וז ר.יבובצא הביד יחן רבק ואה שרבאר בוציל

  18הרוחנית של חג הפסח. ולחירותה כנה הוומהה פרשת פרת יאקר ךבכ .שרת לו להתכלל עם כלל ישראלומאפ
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