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  בס"ד

  לשכת רב הקמפוס                                                הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י     
  "עתש ,פטיםפרשת שֹ                                                              מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  874 מספר                                                                                     ע"ש הלנה ופאול שולמן            

  
  

  על מעשה עגלה ערופה
  

אמצעי  ןט) אלא מעי-כב והפומבי של עגלה ערופה (כא:אבוכים הרציונאליסט אינו רואה בטקס המורמורה הנ
קיצון מהרמב"ם  1" (א).לֹא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו" זהות הרוצח אשרתתגלה  ךתקשורת: כדי שאנשים רבים ידברו באירוע, וכ

עורר את נועד לרמב"ם שהטקס הלדברי  וסיףמ "משנה כסף"ברציונאליות הוא ר' יוסף אבן כספי, שבפירושו לתורה 
כנראה שעצם  ;בדבר זה העשוי למען ההמון אין צורך לתת טעם לפרטי הטקסו ,הציבור לשמור היטב את הדרכים
כן ר"י אברבנאל, המצטרף עקרונית לדעת "המורה", אך כדרכו מבקש סמליות  מוזרותם תעורר את לב הציבור. לא
כדי שבעל אתר זה במאמץ  2ירשו רמב"ם: מקום הטקס "לא ֵיָעֵבד בו ולא ִיָזֵרַע",בפרטי המעשה. פרט אחד כבר פ

 ה. שאר פרטי המצוו)כגון שישכור בלש פרטי( למנוע את איסור עיבודו יתאמץ לגלות את הרוצח לפני קיום הטקס
 ֶעְגָלהכונים "ישראל מש ווןמסמלים את מעשה הרציחה ואת הנרצח: מביאים עגלה העשויה לסמל איש מישראל, כי

, דמקום שטרם עוּבַ מסומלת גם ב ותכונתו ז 4, לסמל את החפות מפשע של הנרצח;צעירה דווקא 3י:יא); '" (הוְמֻלָּמָדה
. )נה:א 'פי יש- על(סמל את התורה הנמשלת למים ל . יש בזה כדי, בהנחה שמים זורמים בו תמידנחל איתן ליד
 את) מסמלת ה. ועוד: הריגת העגלה על המים (שבנחל האיתןמאחור ממחישה את הרצח שנעשה בערמ פהיערה

 ך"ולא יזרע" לגבי השדה הסמו . כן הדבר באשר לכתובראוי היה שמקניהם של ישראל ימותו מחוסר מיםהרעיון ש
  שעבודת אדמותיהם של ישראל לא תצלח, משום אשמת הדם הנקי. - לנחל

ת, ואפשר שדון יצחק אברבנאל עצמו לא ראה בה אלא ללומד בן דורנו נראית הסמליות שבפרטים אלה מאולצ
עם  אחרי הסכימֹוש ווןדרשנות נאה. פרשן בעל נטייה קבלית כרמב"ן אינו נזקק כלל לפרש את פרטי המצווה, כי

שייחס לה רמב"ם הוא מוסיף שעגלה ערופה היא מסוג "הקרבנות הנעשים בחוץ", דהיינו מחוץ  תהתועלת הפרגמאטי
 ירומז שרק יודע ואואולי ה ,תנוכמוה גם פרה אדומה והשעיר לעזאזל, ואלה 'חוקים' שטעמם נסתר מִא  ,למקדש

  סודות התורה ֵידעו שמץ ממשמעות חוקים אלה.
 רקעהאת הם רואים  ה.פרטיועגלה ערופה המצווה של פרשנים וחוקרים בעת החדשה התקרבו להבנת טעם 

טהר יע יכופר תששהפכ רק .הארץ וממילא מונע את פוריותה ומחניף את מטמאהבמוטיב של דם נקי שנשפך,  למצווה
-ַתֲעבֹד ֶאת ִּכי" :גזר עליונאחיו הבל את  ורציחתבעקבות יה. התקדים הוא במעשה קין, שיהארץ ותשוב לתת פר

  " (בר' ד:יב).ּכָֹחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ- תֵֹסף ֵּתת-ָהֲאָדָמה לֹא
יסוד לדין ערי מקלט: אפילו שימש  , והואאליה המוטיב הזהאל לעם עובדי ה' צומצמה חלות עם בחירת ארץ ישר

הן הגדול מתוך תקווה וסברה שעד מותו הצליח ורוצח בשגגה אינו יכול לשבת באחוזתו ולעבד אותה עד מות הכ
  לד): - לג:להל רוצח במזיד נאמר שם (עהן לכפר על שגגות שקרו במשך חייו (ראו במ' לה:כח). ווהכ
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( סוף ספר העבודה, מעילה ח ח) מונה רמב"ם את העגלה הערופה  בין ה"חוקים" שאין משנה תורה אך ב, ג,מ. מורה נבוכיםרמב"ם,    
  אין לזלזל בהם.טעמם ידוע לנו, ואעפ"כ ואולי דווקא משום כך 

2
  פס' ד, בהנחה שמדובר בנהר מתמיד, שלידו שדות.   
3

:לד. מצרים ביש' טו:ה, יר' מו:כ; מח "עגלה"ישראל. ועוד: גם מואב מכונה  הפסוק נאמר בהקשר שלילי עלם, אך לדעת כמה פרשני   
  בבל ביר' נ:יא.מכונה כך ביר' מו:כ, ו

4
 חז"ל בבבלי סוטה מו ע"א. וכך   
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ִאם ְּבַדם -ִּכי ָּבּה-ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפךְ -ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת-ַתֲחִניפּו ֶאת-ְולֹא
  .ָכּה ִּכי ֲאִני ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹו-ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת .ׁשְֹפכֹו

, כאשר קרה רצח, והרוצח ווכיצד ניתן לטהר את הארץ מאשמה ז ,קרון זה כיצד ניתן לכפר על דם נקי שנשפךילפי ע
הקללה ששפיכת דם נקי גורמת תועבר סמלית מן האדמה : עונה פרשת עגלה ערופה זהלא נתפס ולא נודע? על 

שאינו ניתן לעיבוד חקלאי. שם  5אל נחל איתן, דהיינו ואדי סלעי ,מן ה'שדה' (פס' א) שעליה קרה הרצח ,החקלאית
רה שבמדבר, הן הגדול את עוונות ישראל על גבי השעיר אל ארץ גזֵ ולא תזיק הקללה, כשם שביום הכיפורים שולח הכ

מקרה פרטי של רצח בלתי מפוענח בכב). - כאדהיינו ארץ סלעית שסועה שאינה ניתנת לעיבוד חקלאי (ויק' טז:י, 
התורה בהעברת הטומאה  תמסתפק ,העלול לסכן את פוריות אדמותיהם של יושבי העיר הקרובה לאתר הפשע

שהרי ביישוב הישראלי שבארץ ישראל שהתרכז בעיקר בהרים מצוי נחל כזה בקרבת כל  ,והקללה אל נחל סלעי קרוב
ִּכי "): ח-(כד:ז ירושלים -  "ִעיר ַהָּדִמים"כנאמר ביחזקאל על  ,ה על גבי סלעיםעיר. לדעת שד"ל יש עוד טעם לעריפ

-ָּדָמּה ַעל-ֶאת ָנַתִּתי ָקםְלַהֲעלֹות ֵחָמה ִלְנקֹם נָ  .ָהָאֶרץ ְלַכּסֹות ָעָליו ָעָפר-ְצִחיַח ֶסַלע ָׂשָמְתהּו לֹא ְׁשָפַכְתהּו ַעל-ָדָמּה ְּבתֹוָכּה ָהָיה ַעל
יחזקאל חוזה  6שיכופר. הדם הגלוי על הסלע הקשה, שאינו נספג באדמה, זועק לנקמה עד ."ְלִּתי ִהָּכסֹותְצִחיַח ָסַלע ְלִב 

 םבידי הכוהני ולםאמנם לא במקדש, א. במקרה של עגלה ערופה, יש כפרה. ירושלים בלי מקדש, שאין בה כפרה
כלומר אם יכולת לפדותנו מיד  ,(ח) ֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל"ְוַאל ִּת  ָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה'"ַּכֵּפר ְלַעְּמ מתחננים ה

  .ודמים ז-מצרים האדירה, אנא פדנו גם מתקלת
 7.ךכר עליו אח לכפר אפשר כך יהיהויש מפרשים שעריפת העגלה בנחל משחזרת את מעשה הרצח המסתורי, 

כך עיקר דעתם של חז"ל. אך יש גם  8.הסלע עד שיפויס ויכופר אם הנרצח מסומל בעגלה ודמו זועק מן חלוקות הדעות
 9!?"(ד), הוא הורג והיא נערפת, אם אדם חטא בהמה מה חטאה 'ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחל-ָׁשם ֶאת- ְוָעְרפּו'" אמרה באגדות חז"ל:

התחליף  לפי דעה זו הקיימת גם בפרשנות החדשה, עושים לעגלה את שראוי היה לעשות לרוצח. שתי אפשרויות
מעלות קשיים: אם את הרוצח היא מייצגת, כיצד תייצג עגלה צעירה ותמימה את הרוצח האלים והאכזר? ואם הנרצח 

צג ויי – , ראוי לייצגו בבעל חיים הדומה לו: נרצחה נערה, תיוצג בבהמה נקבה צעירה; נרצח איש זקןהוא המיוצג
? הלוא גופתו בידינו, נביא אותה עצמה אל מקום הטקס. ואם בבעל חיים זקן. ויתר על כן, למה להביא תחליף לנרצח
למרחקים, וכן משום ניוול המת ומצוות הקבורה; הנה בנסיבות  התאמר שמשום היגיינה ומשום אסתטיקה אין לטלטל

תקופה במשך ימים אחדים לפחות, ב כפרת דם נקי, הלינה רצפה בת איה שבעה חללים חשופים על צור של דומות
ד שהובא לעיל מורה על השארה (סמלית) של גופי נרצחים על "גם הפסוק מיחזקאל כ 10קציר שעורים.של  החמה

  צחיח סלע.
. עגלת בקר ומל יכולת זיוס 11מש להוצאת פרי מן האדמהיש . הואהבקר היה כוח העבודה העיקרי בימי אבותינו

א כוח העבודה הפוטנציאלי אשר עדיין עצור בה ות את מל", מסמלָמְׁשָכה ְּבעֹל-ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא- לֹא ֲאֶׁשרצעירה "
וטרם נוצל. כוח עבודה ופריון חקלאיים אלה נערף אפוא לתוך הוואדי הסלעי, לומר שהקללה של ביטול פוריות 

מועברת אל הנחל השומם ממולו. שם  ,האדמה, שהייתה צריכה לחול בשדה שבו קרה הרצח, ואולי בשדות הסמוכים
  .הנקי שאר האדמות משוחררות מהקללה שבאשמת הדםולה את ביטול הפוריות, תת העגיתסמל מ

(קרי ָיֵדינּו לֹא ָׁשְפֻכה זקני העיר הקרובה להקדים ולהצהיר " עלתהא כנה,  םכדי שבקשת הכפרה שבפי הכוהני
זאת לעניין חפות  ו כג ע"ד) פירשו(סוטה בבלי מו ע"ב: ירוש' ט, ל " (ז). חז"ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו לֹא ָראּו-ֶאת )ָׁשְפכּו

. דבר זה נכון וגם ןתקינות הדרכים ושמירת השגיחו עלו, םולביטחונעקיפה, שהזקנים דאגו לעוברי אורח, למזונם 
העיר הקרובה: לא מבינינו בא הרוצח,  פשט נאמרת ההצהרה בשם כל אנשיעל פי הנראה ש ךחשוב כלקח לימינו, א

  ניהם ראו, ויכלו להביא את הרוצח לדין.וגם לא היו בינינו עדים שעי
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התרגומים  ע"ב) וכל-"ל (בבלי סוטה מו ע"אכך פירשו חזו ,מקביל ל"סלע" "פי במ' כד:כא, שם "איתןל חרים, עאים שד"ל וכך מפרש   
ט ְוִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשּפָ ה:כד: " זאת על עמוס ךב), וסמ ,ם (הלכות רוצח טהעתיקים. את הפירוש 'נחל שוטף תמיד', דהיינו נהר, חידש רמב"

מתחת מעטה השווא הפולחני  ו' שאין ה' רוצה בם (שם:כג), ואזהסר מעלי המון שיריך" וכאך נראה לפרש שם: " ".ל ֵאיָתןּוְצָדָקה ְּכַנחַ 
  חשוף. כך נראה מהתרגום הארמי שם.  יכמו בוואד ,ל משפט וצדקהויתגלו לעין כ

 ראו לעניין זה גם איוב טז:יח.   6
לא  תרביץ, "עגלה ערופה"; א' רופא, 77-79עמ'  , (תשל"ב),מקראית ופדיהיקלאנצראו ש"א לוינשטאם, ערך 'עגלה ערופה',    7

 .119-143(תשכ"ב), עמ' 
8

 .4ראו לעיל, הערה    
9

 קהלת רבה ז, טז; מדרש שמואל יח,ב.   
10

כלומר, עד ששבר ענן " (השוו שמ' ט:לג), ַהָּשָמִים-ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן-ַעד ִנַּתךְ הסתיו אלא "י. הם לא הונחו שם עד גשמי -ב כא:טשמו"   
 .רצויה על הריגת הגבעוניםל לא הייתה כפרה ווקעת שבעת צאצאי שאהש ללמד .שוטף השחית את מעט היבול של שנת הבצורת

11
 ". כאן לא עגל אלא עגלה, כי היא נותנת חלב וגם ולדות.ְּתבּואֹות ְּבכַֹח ׁשֹור-ְוָרביד:ד: "השוו משלי    
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ערים חקלאיות  – חוץ מאזור החוף המיושב בנכרים – בעידן המקראי היו רוב ערי הארץש ווןכנה, כי והצהרה ז
חמולות. כולם הכירו אפוא את כולם, - שלוש משפחות- םיכלל לשתי-קטנות בעלות כאלף תושבים, שהשתייכו בדרך

שררה הכרה של  מלבד זאתעלים דבר מפניהם. הל כל מעשי תושביה, וקשה היה לעין זקני העיר הייתה פקוחה ע
, אם אמנם שיקפה את וויושביה. הצהרת זקנים ז ערבות הדדית ופחד שחטאו של אחד יביא פורענות על כל העיר

   .יכלה להסיר את קללת השממה מעל העיר ושדותיה , םתחינת הכפרה בפי הכוהני לצד המצב האמיתי,
" (ט) נדרש כחובה לדון ולהמית את הרוצח, אף ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה'-ְּתַבֵער ַהָּדם ַהָּנִקי ִמִּקְרֶּבָך ִּכי ְוַאָּתה" הסיום

כמשתמע ממילא מתוך הפסוק, אך נראה שעיקר כוונתו  12אם נמצא אחרי מעשה העריפה. זה נכון הגיונית והלכתית,
בעיני ה', לא יקרו מקרי הרצח מעין זה, ולא יהיה צורך בטקס הכפרה. מוטב לומר: אם כל ישראל יעשו את הישר 

   למנוע מלכפר.
נזק חברתי ופיזי. ועוד:  גורםהפרשה מלמדת לימינו, אודות חומרת שפיכת דם נקי, במיוחד בא"י בה דם נקי 

מאת הארץ וקלקולה, שד"ל מונה בין טעמי הטקס, שביטולה של אשמת הדם נחוץ כדי שתושבי האזור בפחדם מטו
  כאילו שבהריגתו יפטרו מהקללה. "לתפור לו תיק", לא ימהרו  ;להטיל על חף מפשע את אשמת הרצח מהרולא י

                                              
 ש"י, ר"ע ספורנו, שד"ל ואחרים מפרשים כך.ספרי דברים רי, ומקבילות. ר   12

   מנחם בן ישר
 אשקלוןאקדמית  מכללה


