
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1463מספר , בפ"תש, שמיני תרשפ

 

 חידת "פרה אדומה"  
 פסיקתא דרב כהנא   ממדרש  על פי פתיחתא אחת 

  עצמון ון  ארנ 

  ת מתועדבכל שנה    "פרה אדומה "פרשת  ת  איקר
,  קאופמן  י"כ  נוסח   לפי ,  ד,  ג  מגילה)  משנהב

הנוהג    (ו-ה משניות   סדר  להפסקת  במסגרת 
ההקר ה-תלתיאה  ארבע ל  רגישנתי  למשך 

 שבתות:

  בשבת   להיות  שחל  שלאדר  חודש  ראש
  ;זכור  בשניה  ; ...שקלים  בפרשת  קוראים

  החדש   תיעיברב;  אדומה   פרה   בשלישית
 .לסדרן  חוזרין בחמישית; לכם הזה

,  התקנה  מקור  היה  מה  נכון  אל  יודעים   איננו 
  רג מדו  בתהליך  או  ת חא  בתקנה  רמדוב  אםהו

  ת ונפרד  קריאות  ארבע   הצטברו  שבמהלכו
  מטרת   כי  נראה  כך  או   כך.  זמן  פרק   לאותו

דש  ולח  רוחני   מבוא  מעין  ליצור  אלו  קריאות
ה  .ניסן ברשימשלישהקריאה  פרשת   ,זו  הית 

בסדר עוסקת    ,(ואילך  ב:טי   ')במ  " פרה אדומה"
  . ר הפרהבאמצעות אפ  ההיטהרות מטומאת מת

מסמל ניסן  לראש חודש  קודם    לקוראההג  הנו
 רבן הפסח. וקלקראת הדרושות הכנות האת 

אדומה'פרשת   אמנם    'פרה  מפורשת 
  , מדרש התנאי הקדוםמסגרת הכבר בבהרחבה  

במדבר היא  הפרשנותאך    ,ספרי  הלכתית    שם 
ו ל  בה  יןאבעיקרה,  מיוחדת  נוהג  התייחסות 

ל או  פרה  '  צוות מ   של  חידתיה  ה טיבקריאתה 
האמהת,  זא  לעומת.  'אדומה וראי  מדרש 

  , וב(רי)מאה חמישית לספירה בק  אוחר יותרהמ
כהנא"המ דרב  "פסיקתא  להלן:  )  כונה 

מדרשיותהכולל    ,(פסיקתא סקאות(  )פ  פרשות 
 הלךבמ  וחדותשבתות מימועדים והמוקדשות ל

 ת מצוו שלמה הממוקדת ב 'פיסקה'כולל  ,השנה

 
לתלמוד  * במחלקה  מלמד  עצמון  ארנון    -בר,  פרופ' 

 .אילן 
זמאמה** ידידר  נשמת  לעילוי  מוקדש   וחברי נפשי    ה 

ז"ל    דללימו בינה  רבבנלב"ע  שמשה  ה  הושענא 
 תשפ"ב.

  החידתי   יהאופי  את  מציבהו   ,'אדומה  פרה'
ענמרכב ברצמא ב  .יינהז  זה  למר  עיון  וני  הציע 

ב ולנסות    , זו  'יסקהפ' של  פתיחתה  תמציתי 
תוך  ל הרעיוניות  מגמותיה  על  ר  ושחזעמוד 

   1מקורותיה ודרכי עיצובה.

בפסיקתא  פרה  שאר    ,פיסקת  ככל 
קבועה  יובנ ת,  אוסקהפ במתכונת  ומוקפדת  ה 
ספרותית    המגלה עריכה  של  ברורים  סימנים 

חטיב  ההפיסק בראש  .  מגמתית   ת עומדת 
של  הכוללת    ,ותיתמעמשפתיחה   רצף 

הינן    ."פתיחתאות" אלו  דרשות  פתיחתאות 
בעלות מבנה רטורי קבוע הנפוץ מאד בספרות  

"פסוק ופמאוה   , האגדהמדרשי   של  בציטוט    יין 
ודר באומרחוק"  של  מתקשר  ש   ןפשתו  בסופו 

קריאה   2לפסוק שאותו רצה הדרשן להאיר.דבר 
המדר  זהירה של  קשב    ומקבילותיו   שורבת 

בחטיב  פסיקתאה  רךעושמלמדת   ת  וראה 

 
שת1 זה,  מרתק  מדרש  על  מארון  עוד  ואבד  כמעט 

ראו בהרחבה בספרי:  הספ ה י בני רים המדרשי,  ו  י , 
פרשה  ומשמעות   קורין  עריכה  דרב    זו:  בפסיקתא 

ירושליםכהנא בפיסקה   ,  עסקתי  לא  שם  תשפ"ב; 
 .'פרה אדומה 'פרשת    לש

הרואה בפתיחתאות  תפיסה מחקרית נפוצה    קיימת   2
שמטרתה  משקפכ אורלית  רטורית  תבנית  ות 

עניי  ליצור  בבדרשות  ן  הייתה  באי  תי בקרב 
זו  הכנסת.   תודותפיסה  בעיקר    ת התפתחה 

פורצל בדבר   י מחקריו  היינימן  יוסף  של  הדרך 
בדרשותמקור הפתיחתאות  של  י'  בציבור  ן  ראו:   ,

במדר היינימן,   מקורן  "הפתיחתות  אגדה:  שי 
למדע הק ותפקידן",   העולמי    4/ 2  הדותהי   י ונגרס 

עמ'  (תשכ"ט) במקביל    .43-47,  התפתחו  ואולם, 
יצירות  ות  אחרתפיסות   בפתיחתאות  הרואות 

מלאכות מלאכ   ,יותספרותיות  ורך  עשל    ותפרי 
  .עולים בקנה אחדנים  ני הכיוושלטעמי,    .המדרש

הרקע להופעת הפתיחתאות כצורה רטורית    ,היינו
ן, ינימי ההטעים  ש  כפי נפוצה הוא דרשות בעל פה,  

הוא  א שלפנינו  בחיבורים  הפתיחתאות  ריבוי  ך 
במסגרתת עריכתית  פעילות  של    קונבנציה   וצר 

 ., כפי שאראה להלן ספרותית
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יצירתוסקאות  הפל  ש  ההפתיח עיקר    , את 
תפיסהוא    ןדרכו את  ת  והפרשניו  יתוביטא 

ל ו והרעיוני באשר  לו    ותהקריאתוכן  ת  ולמועד 
היא    ת יאפשר  בהסי.  והוקדשהן   המבנה  שלכך 

יצירה  מ הפתיחתאות    הרטורי של אפשר חופש 
ה ומוקדי  הפסוקים  בבחירת  ד  בניגו  ,ייןנערב 

המשועבדות  השניות  רפהדרשות  ל רגילות 
הפסוקים.   מ לרצף  שברוב זאת,  יתרה  מתברר 

הראשונה,    , סקאותהפ בדרך הפתיחתא  שהיא 
אנוני כיוונמית,  כלל  את  הפרשני    ןקובעת 
ולכן  כלולתןב   תופסקא ה  לשוהרעיוני   סביר , 

 עורך.אותו פרי יצירתו של   ןשהלהניח 

ל עתה  ניגש  זאת,  פתיחתא  ב  עייןלאור 
עמ'  )פרה    בפסקתה  שונהרא א,  ואילך   54ד, 

מנדלבוים( דב  זו    . במהדורת  היא  פתיחתא 
כצפוי הדרשני    , אנונימית  על  ומהלכה  מבוסס 

יצי של  קריאה    ן ּת  יִ   ִמי "  :מאיובהפסוק  רתית 
ֶאָחד  א מ  ּטָ מִ   רֹוָטה פי  .  (ד:ידאי'  )  " ֹלא    ט פשעל 
איוב  כתובה דברי  על  כאן  ,  תרעומת  מביעים 

שיזכה אחד  אפילו  הכריז  ששהאל    ךכל  שאין 
לזכאיה  כיעליו   להפוך  יוכל  )טמא(  רשע   וא 
ל  3. )טהור( סיומו  את  קורא  המדרש  ,  כךבניגוד 
ֶאָחד"  ,הפסוקשל     רטורית, כתמיהה    , "ֹלא 

ול להפוך  יכ "של עולםהאל "יחידו  ומפרש שרק  
לטהור.   מטמא  זה  מספר  לרעיון  הדרשן  ונה 

תוכן  דוגמאות   הדוגמה  שונים.  מעולמות 
דמויות  רשימ  כוללתהראשונה   של  או  ה 

שיצאו  פעות  תו מחיוביות  נבעו  מקום  או 
 שלילי:

מתרח אברהם  מאחז  ; כגון    ; חזקיה 
  4. ומרדכי משמעי

מהעולם  עוה  ;מאומות  אלישר הבא  לם 
 הזה.  

עשה   מי  מי  לא  וצ כן,  כן,  גזר  מי  כן,  ה 
 ?! לא יחידו של עולם ?אחד

זו  ה צלע  המסיים  תמיהה  כמנוסח  משפט 
  רק יחידו של  ;הפסוק לשפרזה הוא פרורטורית 

   צא טמא מטהור!י, שילגזור כןעולם עשוי 

הדרשן   שמביא  הבאות  שונות  הדוגמאות 
ה בצלע  שהובאו  מאלו  אך    ,נהראשובמהותן 

שראינו.    יררטוטבע  מסתיימות ברובן באותו מ 
של   ברצף  הלכתיים    מספרמדובר  מקורות 

 
התנ"ך:  ם,  חכ  עמוסראו:    3   אביב -תל  ,איוב עולם 

   .91תשנ"ו, עמ'  
המדרש  4 של  היד  מכתבי  (  128אוקספורד  )  באחד 

"יאשיהו מובא  משמעי"  "מרדכי  ,  מון"אמ  במקום 
לה התנחומאית המאוחרת בבמדבר  מקבי וכך גם ב

  יט:א.רבה  

פרדוקס  שבהם   לטומאה  מתקיים  הקשור 
   :וטהרה

  ת כגריס טמא פרח בכלו הרב  :תמן תנינן
 טהור.  

לא   כן,  גזר  מי  כן,  צוה  מי  כן,  עשה  מי 
 ? יחידו של עולם

תנינן  בתוך   האשה   :תמן  וולדה  שמת 
והושיט בו,  מעיה  ונגעה  ידה  ה החיה את 

טוטמ ה  החי ש אמ אה  והאשה  ת  בעה, 
 טהורה עד שיצא הולד.  

הוא   הרי  מתוכו  יצא  טהור,  בבית  המת 
מי גזר כן,  מי צוה כן,    , מי עשה כן  טמא.

 יחידו של עולם. לא אחד, לא 
תמן מתחילה    :ותנינן  בפרה  העסוקין  כל 

בבגדים, מטמאין  סוף  עצמ   ועד    ה היא 
הקב"ה: חוקה  אלא אמר   מטהרת טמאים.

ג  וגזירה  וא חקקתי  ר  ןיזרתי  שיי  את 
על ח  "  –גזירתי    לעבור    ָרה ּתֹוה    תּק  ֹזאת 

 .ב(יט: ')במ " ל אֹמר ה' הּוָ צִ  רׁשֶ א  

 

הל רצף של  כאמור  מביא  ציטטות  הדרשן  כות, 
משניות של  פרפרזות  את  ,  או  המדגימות 

שיכול  הרעיון   זה  הוא  עולם  של  יחידו  שרק 
טהורלגזור   להוציא  הצלע  מטמא.    כך, 

עוסקת הב  האחרונה  אדחוקת  גם  ש  ,המופרה 
פרדוקסלי  מתקיים  בה   כל  "שבו  תהליך 

מטמאין   סוף  ועד  מתחילה  בפרה  העסוקין 
 ,כלומר  5. "מטהרת טמאים  הא עצמיהבבגדים,  

משתקף   מסוים  הפסוק  גם  במובן  מאיוב  כאן 
אּטָ מִ   רֹוָטה   ןּת  יִ   ִמי" לצפוי  ואולם  ."מ    , בניגוד 

עד כה תיימת בתבנית החוזרת  מס אינה  צלע זו  
בתבנית  אלא    ,תיחתאפהת פסוק  המהדהדת או

הקושרת אותה לפסוק הקריאה  אחרת    רטורית
א"  :הראשון חקקתי    החוק   :הקב"ה  מראלא 

  –וגזירה גזרתי ואין את רשיי לעבור על גזירתי  
תבנית    ."'ל אֹמר  ה'  הּוָ צִ   רׁשֶ א    ָרהּתֹוה    תּק  ֹזאת ח  '

בנית החוזרת עד כה לא רק  מהתזו שונה    םסיו
.  שלהיוני  ערובדגש ה  בסגנונה אלא גם בתוכנה

ודיותו  יחיבעוד שהתבנית החוזרת מדגישה את  
  , א"מ טשל האל שרק הוא מסוגל "לתת טהור מ

מציאות   לקבוע  הנראית  כלומר  הלכתית 
כ הרי  פרדוקסלית  בעינינו  סבירה,  ובלתי 

המסיימת   המוחלטות    המדגיששהתבנית  את 
הא גזירת  אף    ואת ל  של  לה  לציית  החובה 
 מובן.  שטעמה אינו 

 
  ד.,  פרה דזוהי פרפרזה של משנה       5
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בהמ  ההנו שאכן  עיון  מגלה  הפיסקה  שך 
שני   של  בעירוב  מדרשיים  מדובר  רעיונות 

ו שונהשמקורם  התבנתוכנם    , החוזרת  תי. 
שה הפרדוקסלי  היסוד  את  בפרשת מדגישה 
  , (סעיף ו)  פרשניתדרשה  רה במקו  ',פרה אדומה'

ר' לוילהמיוחסת   יהושע דסכנין בשם  וא  ה  .ר' 
דברים   ארבעה  משיב  מונה  הרע  ש"יצר 

אח,  ם":  עליה המשתלח   ,כלאייםאשת    שעיר 
מבוססת על מסורת  של ר' לוי  דרשה זו    6ופרה.

ב המובאת  יותר  התנאי דמ קדומה    ' ספרא'  רש 
על    ,(, מהדורת וויס, דף פו ע"אי:ח  ,אחרי מות)

 " י ְׁשּפָ מִ   ֶאתהפסוק  יּקֹ ח    ְוֶאת  ׂשּו ע  ּת    ט    ּו ְמרִּתׁשְ   ת 
ִני  םהֶ ּבָ ָלֶלֶכת  יֶכם -א   ה'א   ד(::יח '" )ויֹלה 

יּפָ ׁשְ מִ   את" הדברים    –  "ׂשּוע  ּת    ט  אלה 
בדין   נכתבו  לא  שאלו  בתורה  הכתובים 

לכתבן וה  :כגון  ,היה  יות  רעהגזלות 
ושפיכת   ליליםאבודת  וע השם  וקללת 

 . דמים שאלו לא נכתבו בדין היה לכתבן

י ּקֹ ח    ְוֶאת "] שיצר הרע  ואלו    –  7[ "ּוְמרִּתׁשְ   ת 
עליהם  עואומות    משיב  ובדי  העולם 

חזיר  ילת אכ :ון כג .משיבין עליהם ליליםא
וטהרת   יבמה  וחליצה  כלאים  ולבישת 

הרע   ,המצורע שיצר  המשתלח  שעיר 
העול ואומות  עליהן  ובדי  ע  םמשיב 

ִני  "תלמוד לומר    .עליהן  משיבין  ליליםא א 
להשיב   ם,חקקתי  –  "ה' רשאי  את  אין 

 . עליהם

זו   קדומה  בין  מסורת  ההבחנה  את  מבארת 
ה חוקמשפטי  לבין  ברור  שהגיונם    תיו ו' 

לביקורת    ות חשופולכן    ,גיוןיה  ותרחס  ות אהנר
העולם. רע  היצר  הצד  מ באותה    8ואומות 

מנוי דוגמאות    ותמסורת  חוקותלמספר    , אותן 
. ר' לוי ביניהן  אינה מוזכרת  "פרה אדומה"אבל  

  , אימץ את העיקרון העולה מהמסורת הקדומה
הלכות שבהן  אותן  ברק    ו ומיקדאותו  חידד  אך  

"ח המונח  את  מזכירה  ה  המור  ,וקה"התורה 
הלכה   שאותה  כך  על  נראית  לדעתו  רק  אינה 

 
ראו:    6 כך  ויינפלד,  על  שהשטן "משה  יצר    ,דברים 

העולם,  הרע עליהן ,  אומות  בויארין ",  משיבין  ד' 
)עורכים( לחיים   ,ואחרים  מחקרים    :   עטרה 

חיים   ר בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסו 
 .105-110עמ'    ,ס"תש  ירושלים  ,קי רובס זלמן דימיט 

פי  מ7 וטיקן  ה  י כתבעל  וכן ,  151אוקספורד  ו  66יד 
 ת הגר"א שם. והגהב

ומתאימה  תא  לבמכי נמצאת  שה  הדרמ8 דעריות 
ישמעאל ר'  דבי  כך  ראו    .לאסכולת  הרחבה: בעל 

ר' '"צבי,  -רוזן ישי   דבי  היצר':  כנגד  תורה    דברה 
יצ של  ומקורו  הרע"ישמעאל  א/עו   תרביץ  ,ר   ב, 

את שם  , ובספרות המוב48  עמ'בעיקר ב  )תשס"ז(,
 . 27בהע'  

מכך יותר  אלא  היגיון  כרוכה   ;חסרת  היא 
תה כאמור  י דרשת ר' לוי הי  . שרדוקס של ממבפ

   תבנית החוזרת במהלך הפתיחתא. להבסיס 

,  של הפתיחתא   לעומת זאת, תבנית הסיום 
  להי אף -דגישה את החובה לציית לחוק האהמ

אותו,   מבינים  בדמקשאיננו  אחרת.  רשה  ורה 
בהמשך    ית אגדדרשה  לכוונתי   המופיעה 
מספרת על גוי ששאל  הו  ז( סעיף  סוף  )  הפיסקה 

יו רבן  זכאי  נ חאת  בן  שעל  ן  הפרה    מעשהכך 
נרא  הסביר  ריב"ז    .כשפיםמעשה  כ  ההאדומה 

מכיר  שהמעשה  לו   שהוא  לפעולות  דומה 
מאמעולמו   טומאה  רוח  תלמידי  דם.  להסרת 
התשובה  הריב"ז   את  כמזהים  יה  דחי"לגוי 
הוא ועל כך    ,מבקשים תשובה של ממש  "בקנה

 :עונה להם 

המים    ,חייכם ולא  מטמא  המת  לא 
הואלא  ,הריםטמ הקב"ה  של  גזירתו    . א 
גזרתי    :הקב"ה  מרא גזירה  חקקתי  חוקה 

גזירתי   על  לעבור  רשאי  אתה    –ואין 
  .(:בבמ' יט ) " ָרהּתֹוה    תּק  ֹזאת ח  "

מדובר   הפרדוקסליוכאן  אין  על  ת  בתמיהה 
להבין את  אלא בניסיון    , רההטמונה במעשה הפ

שהיא   והתועלת  שבתשתיתה  הבסיסי  ההיגיון 
לניסוח  ה  מביאה. הו רהמיוחס  אפוא    איב"ז 

 הבסיס לתבנית הסיום של הפתיחתא.  

הראשונה    פתיחתאעיוננו הקצר בלסיכום,  
  העלה שהיא משלבת   'פרה אדומה'של פיסקת  

שני  בצורה חלקה וכמעט בלתי מורגשת  בתוכה  
אחרות, פמוהשונים  יסודות   בדרשות  יעים 

הפיסקה.   מהמשך  יותר,  של  קדומות  מקורם 
פיעות  ותר המיו  במסורות קדומות  היסודות אל

שבהמשך   והאגדיים  הפרשניים  בחלקים 
את שני היסודות,  שילב  פיסקה. עורך המדרש  ה
חושב,  כ אותה בפתיחתא  מעשה  ומיקם    אחת 

אדומה'  תפיסקבראש   הוא  בו  ',פרה  תווה  הכך 
 . לפיסקה בכללותהוהפרשני  נירעיו את הכיוון ה

 
 

 הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי
 מידע שלהבאתר גם ומופיע רה ולמדע, לתו

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
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  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"אכתובת דו
שבוע  די זו ולקבל את הדף מבת ות לכתוניתן לפנ
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