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  ב' התשעאלול                                        ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

   רשת עגלה ערופה פ
 ) והרב אמנון בזק של הרב יונתן גרוסמןיםעל פי שיעור (שופטיםלפרשת 

 
פתחה את יחידת , )ראה(פרשת השבוע שקראנו בשבת שעברה 

אולם עם ,  פרשתנו ממשיכה יחידה זו.המצוות שבספר דברים
בעוד שפרשת ראה התמקדה באדם הפרטי : הבדל ברור

חגיגותיו לאורך ,  אכילתו-והעלתה ציוויים הקשורים לחייו 
הרי שפרשתנו עוברת לדון בהיבטים ציבוריים , השנה וכדומה

 ).נבואה ומלחמה, כהונה, מלכות, ענייני משפט(ולאומיים 
, שבמובן מסויים, ם על פרשה מוזרהבסוף הפרשה אנו קוראי

 -פרשת עגלה ערופה  - כמעט ואין לה אח ורע בכל דיני התורה
, א"דברים כ(. עגלה שיש להרוג בנחל אם נמצא אדם שנרצח

  )ט–א

 נֵֹפל ְלִרְׁשָּתּה ְלךָ  נֵֹתן לֶֹהיךָ - אֱ ' ה ֲאֶׁשר ָּבֲאָדָמה ָחָלל ִיָּמֵצא ִּכי
 ֶאל ּוָמְדדּו ְוׁשְֹפֶטיךָ  ְזֵקֶניךָ  ְוָיְצאּו .הּוִהּכָ  ִמי נֹוַדע לֹא ַּבָּׂשֶדה

 ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקרָֹבה ָהִעיר ְוָהָיה. ֶהָחָלל ְסִביבֹת ֲאֶׁשר ֶהָעִרים
 לֹא ֲאֶׁשר ָּבּה ֻעַּבד לֹא ֲאֶׁשר ָּבָקר ֶעְגַלת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוָלְקחּו
 ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו .ְּבעֹל ָמְׁשָכה

 ְוִנְּגׁשּו .ַּבָּנַחל ָהֶעְגָלה ֶאת ָׁשם ְוָעְרפּו ִיָּזֵרעַ  ְולֹא ּבֹו ֵיָעֵבד לֹא ֲאֶׁשר

 ְּבֵׁשם ּוְלָבֵרְך  ְלָׁשְרתֹו לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ָּבַחר ָבם ִּכי ֵלִוי ְּבֵני ַהּכֲֹהִנים
 ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוכֹל .ָנַגע ְוָכל ִריב ָּכל ִיְהֶיה ִּפיֶהם ְוַעל' ה

 ָהֲערּוָפה ָהֶעְגָלה ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְרֲחצּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקרִֹבים
 לֹא ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם ֶאת ָׁשְפכּו לֹא ָיֵדינּו ְוָאְמרּו ְוָענּו .ַבָּנַחל

 ְּבֶקֶרב ָנִקי םּדָ  ִּתֵּתן ְוַאל' ה ָּפִדיָת  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמךָ  ַּכֵּפר .ָראּו
 ִמִּקְרֶּבךָ  ַהָּנִקי ַהָּדם ְּתַבֵער ְוַאָּתה .ַהָּדם ָלֶהם ְוִנַּכֵּפר ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךָ 

    'ה ְּבֵעיֵני ַהָּיָׁשר ַתֲעֶׂשה ִּכי
מעוררת כמה , החותמת את פרשת השבוע, פרשה קצרה זו

  . וכמה שאלות
ים ויש לכפר על שפיכות דמ, מדוע כאשר נמצא הרוג, שיתאר
-ושם מבצעים בה את השחיטה, לוקחים עגלה לנחל, זו

  ?עריפה
כי שחיטת , ממקומות אחרים בתורה, אנו רגיליםכמו כן 

וגם בפרשת עגלה . בהמה ועבודת הדם שלה מכפרת ומטהרת
כפר : "שחיטת העגלה קשורה לכפרה, אחר רצח נתעבערופה ל

ואל תתן דם נקי בקרב עמך ', לעמך ישראל אשר פדית ה
אולם בניגוד ). ח, א"דברים כ" (אל ונכפר להם הדםישר

ושם שוחטים אותה , שעל פיו הבהמה מובאת למשכן, למקובל
 למקום את העגלה יש להביא, וזורקים את דמה על המזבח

והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל : "שאיננו מקודש כלל
וערפו שם את העגלה , אשר לא יעבד בו ולא יזרע, נחל איתן

בעיקר לנוכח , דבר זה הנו מתמיה ביותר). ד, א"כ" (בנחל

והחשש , )ז"ראה ויקרא י(הקפדת התורה על שחוטי חוץ 
גדול שמא שחיטה דתית הנעשית מחוץ לתחומי המשכן ה

  .תתפרש כעבודת אלילים חלילה
  

  :הדמיון לפרה אדומה
 ואין אח כמעטאין '" עגלה ערופה"מצות של, נו לעילאמר
בהם שגם , נבעה משתי מצוות נוספותזאת  ההסתייגותו, 'ורע

מצוה ה. העבודה הפולחנית נעשית מחוץ לתחומי המשכן
ה היא שנימצוה הוה, א שילוח השעיר לעזאזליהנה אשוהר

שני ציוויים אלו קשורים גם הם לבהמה . שרפת פרה אדומה
ובשתי המצוות הללו יש , )הפרה(וכמטהרת ) השעיר(כמכפרת 

  .  מי המשכןלעשות עבודה מחוץ לתחו
פירושו בסוף בעמד ברמז על קשר זה כבר ן בפירושו "הרמב

  : הפרשייה
: ולפי דעתי יש בו טעם כעניין הקרבנות הנעשים בחוץ"

  " שעיר המשתלח ופרה אדומה
השעיר נעיר רק שו, אין כאן המקום להאריך במצוות אלו

. המשתלח המדברה אינו מכפר במובן הרגיל של הביטוי
. תחומי המשכן על ידי קרבנות הכוהן והעםהכפרה נעשית ב

ולצאת , את עוונות עם ישראל' לשאת עליו'מטרת השעיר היא 
, ממילא. למקום מבודד ומרוחק, עם עוונות אלו מחוץ למחנה

ועל כן אין , כל מטרתו של שעיר זה היא שיצא מחוץ למשכן
  .הוא דומה לענייננו

וד לדין  מאה קשוריתנרא, פרה האדומהלעומת זאת מצות 
לא רק בשל עצם העובדה כי העבודה בבהמה נעשית , שלנו

אלא גם מפני שאפיון הפרה ואפיון , מחוץ לתחומי המשכן
 על הפרה נאמר. דומים מאוד!) שהיא פרה צעירה(העגלה 

  ):ב, ט"במדבר י(
אשר לא  ,אשר אין בה מום ,ויקחו אליך פרה אדמה תמימה"

  " עלה עליה על
 ו קוראים את אפיון העגלה בפרשתנובמקביל לתיאור זה אנ

   ):ג, א"כדברים (
  " אשר לא משכה בעל ,אשר לא עבד בה ,עגלת בקר"

ל לדרוש גזרה שווה בין שתי מצוות "דמיון זה הוביל את חז
והוא מעלה את השאלה , )א"ו ע"דף מ, ראה בבלי סוטה(אלו 

האם ישנו קשר פנימי מיוחד בין דין פרה אדומה לדין העגלה 
ציין כי שני ציוויים אלו קשורים ראוי ל. לערוף בנחלשיש 

,  דין העגלה הערופה מבקש לכפר במקרה של רצח-במוות 
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ודין הפרה האדומה מבקש לטהר במקרה של מפגש עם מת 
  ).טומאת מת(
  

  עריפה כנגד שחיטה
 לבעייתיות שבהריגת הערמעיון בלשון הכתוב עולה שתורה 

 ליצור תא מבקשי הועל כן, בהמה מחוץ לתחומי המשכן
. ערופהעבודת עגלה להפרדה בין עבודת הבהמות במשכן 

המינוח הרגיל להריגת בהמה למטרה דתית הוא שחיטה או 
לאורך ספר ויקרא אנו פוגשים מינוח זה שוב ושוב . זביחה

הכתוב בפרשתנו לעומת זאת . בהקשר של שחיטת הקרבנות
עבודת שהיה מזכיר לקורא את (שתמש בביטוי זה אינו מ

וערפו ": "עריפה"הוא כותב " שחיטה"ובמקום , )הקרבנות
ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה ... שם את העגלה בנחל

מחליף ' עריפה'הביטוי כלומר ניתן לאמר ש). ו-ד, א"כ" (בנחל
כדי להדגיש כי אין כאן שחיטה דתית ' שחיטה'את הביטוי 

  .רגילה הנעשית מחוץ למשכן
יש , כידוע. פיע בעוד הקשר אחד בתורהמו' עריפה'המינוח 
עקרונית . כלומר את הבכורות, לכוהן פטר כל רחם/'לתת לה

. יש לתת לו גם את בכורות האדם וגם את בכורות הבהמה
במקום לתת את בכור האדם הוריו של הבכור פודים , אמנם
ולתת את השה , כך גם יש לפדות בכור חמור בשה. אותו

על אדם שהחליט שלא לפדות ). ד" לו, ג"שמות י(לכוהן /'לה
את החמור חל איסור לעבוד בחמור או ליהנות ממנו בדרך 

, יש לשים לב. וחלה עליו החובה להרוג את החמור, אחרת
מחייב שתי הריגות ) בכור(שבדיוק אותו מעמד של בהמה 

ואילו בכור ,  בכור בהמה נשחט כשחיטה דתית-שונות לגמרי 
אפשר להציע . ר להשתמש בוכי אסו, "סתם"חמור נהרג 

משתמש , על מנת להבחין בין שתי ההריגות הללוולאמר ש
לגבי השחיטה הרגילה של בכור . הכתוב בשני מינוחים שונים

  ): טו, ג"שמות י( הבהמה מתבטא הכתוב
  " כל פטר רחם הזכרים' על כן אני זבח לה"

 ואילו באפיון הריגת פטר חמור משתמש הכתוב בלשון עריפה
    ):יג, ג"ת ימוש(

  " ואם לא תפדה וערפתו"
שבהם משתמש , אלו הם שני הנושאים היחידים בתורה

בשניהם יש ומסביר הרב יונתן גרוסמן ש, הכתוב בלשון עריפה
אין זו : לשים לב לאותה ההדגשה שמבקש הכתוב לומר

הגם שהיא נעשית (זו הריגה , שחיטה פולחנית לצורך גבוה
מדרשי ההלכה חילקו בין שחיטה גם , ואמנם). י צו דתי"עפ

קוצץ עורפה ("לבין עריפת עגלה זו , לצורך אכילה או הקרבה
  ).בעקבות הספרי, ד' י לפס"רש, "בקופיץ

  
ומדוע , הרעיון שעומד מאחורי עריפת עגלה זו, אם כן, מהו

  ?עריפה זו נעשית מחוץ למשכן
טוען שמטרת ) 'מ' פר, חלק שלישי(ם במורה הנבוכים "הרמב
כלומר , לרצח' לעשות קול'לות הפומבית בנחל היא הפעי

לפרסם את המאורע כדי שמי שיודע עדות על הרצח יבוא 
ביר גם מדוע עריפת סמזה הסבר . ולא יניח זאת מדעתו, ויעיד

אולם הבעיה בהסבר זה , העגלה נעשית מחוץ לתחומי המשכן
היא שאין הוא הסבר פנימי ) ם"כבטעמי מצוות נוספים ברמב(

ם ניתן היה גם לצוות על זקני העיר "מבחינת הרמב. והלמצו

גם דבר זה היה . לצווח בקולי קולות ולומר פרקי תהילים
ן בפירושו "וכך הקשה עליו כבר הרמב(מביא לפרסום הדבר 

  ). בפרשתנו
א שהשם צוה לעשות כן על העיר "אמר ר, ענין העריפה

הרג כי לולי שעשו עבירה כדומה לה לא נזדמן שי, הקרובה

   :עמקו לאין קץ אצלנו' ומחשבות ה, אדם קרוב מהם
כי הטעם לגלות על , )ג מ(אבל הרב אמר במורה הנבוכים 

בעבור שברוב הפעמים יהיה הרוצח מן . הרוצח ולבער דמו

וכשיצאו הזקנים ויתעסקו  ,העיר אשר סביבות החלל
במדידה ההיא וזקני העיר ההיא יעידו לפני הבורא שלא 

ושאינם יודעים מי הרג ,  הדרכים ושמירתםהתרשלו בתקון
וכשיחקר הענין יאספו הזקנים ויביאו העגלה ירבו , את זה

ירושלמי (וכבר אמרו , בני אדם לדבר בו אולי יגלה הדבר
 שאפילו תבוא שפחה ותאמר פלוני הוא )א"ט ה"סוטה פ

ויעידו , ואם יודע הרוצח ויחרישו ממנו ,הרוצח לא תערף
וכל , יהיה בזה זדון גדול, י לא ידעוהוהבורא על נפשותם כ

ויהרג או , השומע שמץ דבר בענין יבוא ויגיד ויתפרסם הדבר
בהיות , ויתחזק הענין. ד או המלך או גואל הדם"על ידי ב

, לא יעבד בו ולא יזרע לעולם, המקום אשר תערף בו העגלה

   :יכירו בו רואיו וידברו בו
אבל המעשה , ועלתוהנה לפי הטעם הזה יש בתחבולה הזו ת

והיה ראוי עוד שיעשה בשדה טוב ראוי . איננו נרצה בעצמו
כי בנחל איתן לא יודע מדוע לא , שיכירו בו רואיו, לזריעה

יש בו טעם כענין הקרבנות הנעשים , ולפי דעתי. יעבד בו
ולפיכך מנו חכמים , שעיר המשתלח ופרה אדומה, בחוץ

  עגלה ערופה מכלל החוקים
  

אנו מבקשים , ן את המצוה כחוק" הרמבולמרות הגדרת
ועל מי היא מכפרת , מדוע עריפת העגלה מכפרת: לשאול

  ?מחוץ למשכן
נבחן ראשית את המקום החילופי , כדי לענות על שאלה זו

והורידו זקני העיר ההוא את העגלה אל : "להריגת הבהמה
וערפו שם את העגלה , נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע

ככל , למקום שבו עורפים את העגלה ישנו). ד, א"כ" (בנחל
פרשנות (ופרט ) כותרת(אפיון הנכתב בדרך של כלל , הנראה

כפי שאומרים ,  הכוונה ככל הנראה-" נחל איתן): "הכותרת
אשר לא  "- הפירוט - כלומר , לנחל קשה, הפרשנים במקום
וסובר שפירוש נחל , ם חולק"אמנם הרמב" [יעבד בו ולא יזרע

, ראה במשנה תורה, וא נחל ששוטף מים בחוזקהאיתן ה
וכך גם סובר החזקוני בפירושו . 'ב' הל, ט"פ, הלכות רוצח

  ].אצלנו
זהו תיאור הנחל שאליו יש לקחת את , )ד' לפס(י "לפי רש
ה "ד(י "ן שמביא את דברי רש"ונביא את דברי הרמב. העגלה

  ):אל נחל איתן

ורבותינו אמרו  .י"לשון רש, קשה שלא נעבד -אל נחל איתן 
אם כן הן , שהוא נאסר לחרוש ולזרוע בו לעולם:) סוטה מו(

והטעם אשר . אזהרות שהזורע או העובד בו עובר בלאו הזה

  .כי לא יעבד בו ולא יזרע לעולם, יוציאו אותו אל נחל איתן
, ן מעלה אפשרות שאפיון זה נאמר כצו"הרמבי "בניגוד לרש

ראה גם (ולזרוע בנחל זה מעתה ואילך אסור לעבוד , כלומר
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ברור שעובדת היות , בין כך ובין כך). ב"דף מה ע, בבלי סוטה
הנחל ללא עבודה וזריעה קשור מהותית לכפרה על הרצח 

   .שנעשה
  ? מה הקשר בין נחל קשה לבין הרצחונשאלת השאלה 

, הקשר הוא באי מימוש הפוטנציאלהרב יונתן גרוסמן מציע ש
מה שראוי היה לחיות ולהצמיח ובגדיעה בטרם עת של דבר 

כך , )או יהיה עריר מכאן ולהבא (כשם שנחל זה ערירי. חיים
האדם שנרצח טרם זמנו מונח לפנינו ללא פירותיו שעתיד היה 

דף מו , בבלי סוטה(כך מתבטאת הגמרא . ללא חיים, להצמיח
  ): י במקום"ומביאה רש(בהקשר זה  )א"ע
,  עשתה פירותתבוא עגלה בת שנתה שלא, ה"אמר הקב"

לכפר על הריגתו של זה , ותיערף במקום שאינו עושה פירות
  )"  פירות-י "ברש(שלא הניחוהו לעשות מצוות 

  
גם את הקשר על פי רעיון זה מציע הרב יונתן גרוסמן לבאר 

הזיקה , כאמור. הסמוי שבין העגלה הערופה לפרה האדומה
 הזוקק לעתים כפרה, ביניהן קשורה למפגש עם המוות

כפי שאמרנו הזיקה נובעת בעיקר , ואולם. ולעתים טהרה
 בהמה אשר לא עלה - מתיאור הבהמה שאותה יש לקחת 

גם כאן ישנו תיאור של אי מימוש . לא משכה בעול/ עליה עול 
ולפני שהספיק בעליה , הבהמה מיועדת לעבודה. פוטנציאל

על מנת לכפר על . לעבוד בה לוקחים אותה והורגים אותה
מחדד , או כדי להיטהר ממפגש עם מות אדם, מעשה רצח

משמעות הפסקת , היהודי לעצמו את משמעות הפסקת חיים
  .עשיית פירות והמשך יצירה

  
  זקני בית דיןתפקיד 

יוון להבנת הקשר בין פרה אדומה ועגלה בזאת אולי ישנו כ
אולם , שצריכות להיות בשלב חיים של טרם עבודה, ערופה

  ?מדוע העגלה נערפת מחוץ לתחומי המשכן
לפני שנענה על שאלה זו ברצוני לפנות למחלוקת מעניינת בין 

ידינו לא : "על דברי הזקנים. הבבלי לירושלמי בהקשר זה
שואלת המשנה במסכת , "אושפכה את הדם הזה ועינינו לא ר

  : סוטה
  "?ד שופכי דמים הן"וכי על דעתנו עלתה שזקני בי"

הרי הרוצח לא ? מה משמעות משפט זה היוצא מפי הזקנים
! ואיש אינו חושד בזקני העיר שהם ביצעו רצח זה, נמצא

במקביל (עונה , על פי הגירסא המופיעה בבבלי, המשנה
  ): ב" מו ע-לברייתא המובאת שם 

ולא ראינוהו , א שלא בא על ידינו ופטרנוהו בלא מזוןאל"
  . "והנחנוהו בלא לוויה

או , זקני העיר: דברי הזקנים מתייחסים לנרצח, על פי זה
שלא באשמתם נאלץ אדם זה לנדוד בסכנה מחוץ לעירם 

ועל , )או שלא פגשוהו מעולם(הם מבחינתם דאגו לו . הבטוחה
  .כן אין להאשימם בדבר

  
   :שונה) ובעקבות כך אף ההסבר( בירושלמי גירסת המשנה

  ". ולא ראינוהו והנחנוהו, שלא בא על ידינו ופטרנוהו"
, "בלא לוויה"ו" בלא מזון"בגירסה זו מושמטות המילים 

! ונראה כי משפט זה היוצא מפי הזקנים מוסב על הרוצח

הזקנים מעידים כי הם לא ראו את הרוצח והניחו לו בלי 
  .משפט

  
יכולים לעמוד כרשות הציבורית בפרספקטיבה זקני העיר 

אולם ). בבלי(או בפרספקטיבה סוציאלית ) ירושלמי(משפטית 
הקשור באופן הדוק לכפרה , דומני כי לזקני העיר מעמד נוסף

ובשעה שהזקנים , הזקנים הם נציגי הציבור. על שפיכת דם
 -הרי שהעיר כולה , ולכאורה עומדים למעין משפט, מתוודים
על שום מה צריכה העיר .  עומדת למשפט-יגיה שהם נצ

  '?משפט'מדוע היא ניצבת ל? כפרה" הקרובה אל החלל"
  

היטמאות הארץ המיוחדת ראינו בעבר את העקרון של 
בעיה כלומר רצח אינו רק . הנגרמת בעקבות שפיכות דמים

. מטאפיסית של טומאת הארץ-גם בעיה דתיתאלא , מוסרית
אלא , משפטית- ם באשמה מוסריתאין אנו עוסקי, בהקשר זה

  . בתוצאה שלילית של היטמאות הארץ
ועל כן הנפגש עם המוות , אמנם יש למשכן קדושה מיוחדת

אך במקרה , )טומאה(אינו יכול להיכנס לתחום מקודש זה 
והארץ כולה עתידה , חריג של רצח הארץ כולה נטמאת

  .להקיא את היושבים עליה אם לא יכופר לה
בדם  "-  שבלעה את דם הנרצח -כפר על הארץ בדרך כלל יש ל

אולם פרשתנו מבקשת להתמודד עם , )ה"במדבר ל" (שופכו
אין ). א, א"כ" (לא נודע מי הכהו "- בעיה סבוכה במיוחד 

שהרי (האשמה ספציפית כלפי אדם או ציבור מסוימים 
סביבת היישוב הקרובה למקום , אך עדיין, )הרוצח לא נמצא

ת לצורך כפר לכן .יכות הדם בקרבתההרצח נפגעת מעצם שפ
צריכים , כלומר היטהרות האדמה והיושבים עליה, המקום

  .נציגי המקום הקרוב לקחת עגלה ולערוף אותה בנחל
מעתה אף מובן מדוע הריגת העגלה לא נעשית כשחיטה 

הסמוך למקום , ליד מקום הרצח, במשכן אלא כעריפה בנחל
ההוא את העגלה אל נחל והורדו זקני העיר : "ככתוב, היישוב

ויושבי המקום הקרוב נמצאים , המקום עצמו נטמא". איתן
, דווקא על המקום ההוא ועל יושביו יש לכפר. בסכנה רוחנית

במקום קרוב , ועל כן ראויה העגלה להיערף מחוץ למשכן
והמורה על , )בקרבת העיר, מחוץ למשכן(לשפיכות הדם מזה 

  ).נחל שלא נעבד(הפסקת חיים מזה 
  

  דם הרוצח
את מי מסמלת : מעבר לשאלות בהם דנו לעיל עולה השאלה

  ? העגלה הערופה
 הרוצחתשובה אפשרית אחת היא שהעגלה מייצגת את 

אפשרות זו . ודמה נשפך כתחליף לדמו של הרוצח, הנעלם
שדם שנשפך שלא כדין , מבוססת על תפיסה נפוצה במקרא

כבר ברצח . ואינו מניח לעולם לנהוג כמנהגו, זוקק כפרה
 ִמן ֵאַלי צֲֹעִקים ָאִחיךָ  ְּדֵמי קֹול: "הראשון בהיסטוריה נאמר

יחזקאל (וכן מצינו בנבואת יחזקאל , )י', בראשית ד(" ָהֲאָדָמה
  : )ח–ז, ד"כ
 ַעל ְׁשָפַכְתהּו לֹא ָׂשָמְתהּו ֶסַלע ְצִחיחַ  ַעל ָהָיה ְּבתֹוָכּה ָדָמּה ִּכי"

 ֶאת ָנַתִּתי ָנָקם ִלְנקֹם ֵחָמה ְלַהֲעלֹות .ָעָפר ָעָליו ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ
  " ִהָּכסֹות ְלִבְלִּתי ָסַלע ְצִחיחַ  ַעל ָּדָמּה
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הדבר ? ומה תקנתו. דם הנרצח זועק אל השמים ותובע כפרה
  :)לג, ה"במדבר ל(מפורש בסוף ספר במדבר 

 ֶאת ףַיֲחִני הּוא ַהָּדם ִּכי ָּבּה ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִניפּו ְולֹא
    ׁשְֹפכֹו ְּבַדם ִאם ִּכי ָּבּה ֻׁשַּפְך  ֲאֶׁשר ַלָּדם ְיֻכַּפר לֹא ְוָלָאֶרץ ָהָאֶרץ

ארץ ישראל בפרט אינה . הדרך לכפר לארץ היא בדם הרוצח
ולא ייתכן שאדם נרצח והרוצח , יכולה לשאת שפיכות דמים

בהשאלה ניתן לומר שדם הנרצח מטמא . לא יבוא על עונשו
היחיד הוא דמו של ' חומר הניקוי'ו, ארץאת ה' מלכלך'ו

  .הרוצח
מה ייעשה כאשר נמצא בסביבות העיר חלל ולא נודע מי 

ניתן להציע שהעגלה ? במה יתכפר לארץ ובמה תטהר? הכהו
, באורח סמלי, ועריפתה משיגה, הערופה מייצגת את הרוצח
בעריפת העגלה באים זקני העיר . דם לכפרת דמו של הנרצח

את הרוצח האלמוני ' מענישים'י שבו הם לבצע טקס סמל
  .את הדם הנדרש' יוצרים'ו

פרשתנו מדברת , הדן בכפרת הארץ, אמנם שלא כספר במדבר
  ): ח' פס(על כפרת העם 

 ַעְּמךָ  ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִּתֵּתן ְוַאל' ה ָּפִדיָת  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמךָ  ַּכֵּפר"
  ". םַהּדָ  ָלֶהם ְוִנַּכֵּפר ִיְׂשָרֵאל

כך זקוק גם , ניתן לומר שכשם שהארץ זקוקה לכפרה, אולם
כי דמו הנקי של הנרצח לא רק מטמא את ; העם לכפרה

  . אלא גם מכתים כתם חמור את עם ישראל, הארץ
גם בדין ערי המקלט בפרשתנו כורכת התורה את הפגם שפוגם 

התורה מדגישה שיש . דם נקי בארץ עם הפגם שהוא פוגם בעם
ולהימנע משפיכות דמם של ,  רוצח בשגגה להימלטלהקל על

  : )י, ט"דברים י(הפוגעת בעם ובארץ גם יחד , חפים מפשע

 ַנֲחָלה ְלךָ  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ֲאֶׁשר ַאְרְצךָ  ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִיָּׁשֵפְך  ְולֹא"
   ".ָּדִמים ָעֶליךָ  ְוָהָיה

לומר ו, ניתן להשוות גם את כפרת העם לכפרת הארץ, אם כן
ורק ', הרוצח'שגם כפרת העם מותנית בשפיכת דם סמלית של 

: כאמור בסוף פרשתנו, בה יתבער ממנו הדם הנקי שנשפך
  ".  'ה ְּבֵעיֵני ַהָּיָׁשר ַתֲעֶׂשה ִּכי ִמִּקְרֶּבךָ  ַהָּנִקי ַהָּדם ְּתַבֵער ְוַאָּתה"
גם שם יש דם נקי של . רעיון זה נוגע גם לפרשת ערי המקלט(

שעשה , ולא ניתן לכפר לארץ על ידי דם הרוצח, אדם שמת
הרוצח נשלח לעיר : שם יש דרך כפרה אחרת. זאת בשגגה

המכפר על בני ישראל בכל שנה , מקלט עד מות הכוהן הגדול
הדם שנשפך מתכפר אפוא במותו של הכוהן ; ביום הכיפורים

  )הגדול
  

  דם הנרצח
יונות כיוון זה עולה בקנה אחד עם פרשיות שונות ועם רע

המילה . אבל יש בו גם קושי בולט. מהותיים העולים מהן
ובכולן מדובר , נזכרת בפרשה קצרה זו ארבע פעמים" דם"

  : ולא בדם הרוצח, הנרצחבדם 
. ָראּו לֹא ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם ֶאת ָׁשְפכּו לֹא ָיֵדינּו :ְוָאְמרּו ְוָענּו"

 ַעְּמךָ  ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִּתֵּתן ְוַאל' ה יָת ָּפִד  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמךָ  ַּכֵּפר
  ...". ִמִּקְרֶּבךָ  ַהָּנִקי ַהָּדם ְּתַבֵער ְוַאָּתה. ַהָּדם ָלֶהם ְוִנַּכֵּפר ִיְׂשָרֵאל

  : ל"י על פי חז"ראינו לעיל את דברי רש
 עשתה שלא שנתה בת עגלה תבא ,הוא ברוך הקדוש אמר"

 הריגתו על לכפר, ותפיר עושה שאינו במקום ותערף פירות
  ". פירות לעשות הניחוהו שלא זה של

, י אלו העגלה הערופה מסמלת את ההרוג"ועל פי דברי רש
ומקום , "ְּבעֹל ָמְׁשָכה לֹא ֲאֶׁשר ָּבּה ֻעַּבד לֹא ֲאֶׁשר", ועגלה זו
 מסמלים –" ִיָּזֵרעַ  ְולֹא ּבֹו ֵיָעֵבד לֹא ֲאֶׁשר ֵאיָתן ַנַחל "–עריפתה 

  .א מומשפוטנציאל של
שעריפת העגלה מבטאת את אחריות , על פי גישה זו ניתן לומר

 ָהִעיר"סביר להניח שהרוצח בא מתוך . העיר למעשה הרצח
משום כך מבצעים אנשי העיר מעין ". ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקרָֹבה

, זקני העיר מורידים את העגלה אל הנחל: שחזור של הרצח
, שבא, רוצחכמעשה המייצג את מעשה ה, ושם היא נערפת

  .ובו מסתיים השלב הראשון של התהליך, מעירם, ככל הנראה
. אמנם מפשט הפסוק לא ברור מי עורף את העגלה: הערה(

המצווים בתחילת הפסוק להוריד , "זקני העיר"ניתן לומר ש
 ָהִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו: "הם שעורפים אותה, את העגלה אל הנחל

". ַּבָּנַחל ָהֶעְגָלה ֶאת ָׁשם ְוָעְרפּו ...ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא
, אינה מוסבת על זקני העיר" ְוָעְרפּו"ייתכן שהמילה , מצד שני

ולדוגמה , תחביר מעין זה שכיח במקרא. ונושאּה סתמי
 ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ֶאל אָֹתּה ּוְנַתֶּתם: "בפרשת פרה אדומה נאמר

 ֶאְלָעָזר ְוָלַקח. ְלָפָניו אָֹתּה ְוָׁשַחט ֲחֶנהַלַּמ  ִמחּוץ ֶאל אָֹתּה ְוהֹוִציא
 ֶׁשַבע ִמָּדָמּה מֹוֵעד אֶֹהל ְּפֵני נַֹכח ֶאל ְוִהָּזה ְּבֶאְצָּבעֹו ִמָּדָמּה ַהּכֵֹהן

וברור שהפעולות הנזכרות בין שני ) ד–ג, שם" (ְּפָעִמים
שהרי (אינן מתבצעות בידו , האזכורים של אלעזר הכוהן

זר שוחט : "י שם"וכפירוש רש, "ְלָפָניו ָתּהאֹ ְוָׁשַחט"נאמר 
  "). ואלעזר רואה

" ָהִעיר ִזְקֵני כֹל"באים , משהודגש הצורך בכפרה, עתה
". ָראּו לֹא ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם ֶאת ָׁשְפכּו לֹא ָיֵדינּו: "ואומרים

, המייצג את דם הנרצח, הוא דם העגלה הערופה" ַהֶּזה ַהָּדם"
אך שלא בידיעת רשויות , י מישהו מן העירשאמנם נרצח ביד

מבטאת את " ַהֶּזה ַהָּדם"כלומר רחיצת הידיים על . העיר
.  כפיהן של רשויות העיר ממעשה הרצח ומקשר לרוצחןניקיו
אבל מקום הטקס ותפילתם , "ָנִקי ָּדם"על בני העיר רובץ , אכן

 ִּתֵּתן ְוַאל' ה ִדיָת ּפָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמךָ  ַּכֵּפר"של כל זקני העיר  
  . יביאו כפרה לדם שנשפך– "ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךָ  ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם

 ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמךָ  ַּכֵּפר"הסבר זה הוא על פי ההבנה שהמילים (
הן  )ח' פס( "ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךָ  ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִּתֵּתן ְוַאל' ה ָּפִדיָת  ֲאֶׁשר

 ֶאת ָׁשְפכּו לֹא ָיֵדינּו" לאחר ההכרזה ,המשך דברי זקני העיר
, ל"על פי חז, י כתב"אמנם רש". ָראּו לֹא ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם

: ה' הנזכרים בפס, שאת המילים הללו אומרים הכוהנים

 ּוְלָבֵרְך  ְלָׁשְרתֹו לֶֹהיךָ -אֱ ' ה ָּבַחר ָבם ִּכי ֵלִוי ְּבֵני ַהּכֲֹהִנים ְוִנְּגׁשּו"
סביר להניח שפירש ". ָנַגע ְוָכל ִריב ָּכל ִיְהֶיה ִּפיֶהם ַעלוְ ' ה ְּבֵׁשם

לא מצינו לכוהנים שום תפקיד מעשי , כך משום שאם לא כן
על , ברם. לדון בהם" נגע"ולא " ריב"שאין בה לא , בפרשה זו

הנאמר כולו מפי , ט הם רצף אחד–ח' דרך הפשט נראה שפס
קיד הכוהנים על פי ההסבר שהצענו מסתבר שתפ. זקני העיר

 –ה " לייצג את הקשר בין עם ישראל ובין הקב–הוא סמלי 
דרך ' דיבור לה. דרך הכוהנים' וזקני העיר מתפללים לה

כגון בפרשת , הכוהנים מופיע בספר דברים בכמה מקומות
 ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהּכֵֹהן ֶאל ּוָבאָת : "מקרא ביכורים

 ָהָאֶרץ ֶאל ָבאִתי ִּכי לֶֹהיךָ - אֱ ' ַלה ַהּיֹום ִּתיִהַּגְד  ֵאָליו ְוָאַמְרָּת 
  ))ג, ו"כ" (ָלנּו ָלֶתת ַלֲאבֵֹתינּו' ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר
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. טקס עריפת העגלה מבטא שני צדדים שונים בפרשה, לסיכום
, אכן מוטלת אשמה על העיר הקרובה לנרצח, מצד אחד

 אלא אין לדיינים, מצד שני. מתוכה, מן הסתם, שהרוצח יצא
על כן אין הם יכולים להיות אחראים , מה שעיניהם רואות

ולא ניתן להעניש על חטא של , "ָראּו לֹא ֵעיֵנינּו"למעשה ש
. הרחק מעין רואה, רוצח אלמוני שביצע את מעשהו בסתר

טקס זה מבטא אפוא הן את האחריות של אנשי העיר הן את 
על , הקלהבשובם לעיר יכולים בני העיר לחוש . זכותם לכפרה

התהליך , אך מצד שני; מצד אחד, שנעשה תהליך כפרה לרצח
כולו יחדד בהם את תחושת האחריות הכללית שמטיל עליהם 

  .הרצח

 


