
במדבר פרק יט: )א( ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר: 
ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  זֹאת  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום 
ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹל: )ג( ּוְנַתֶּתם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן 
ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָניו: ... )ה( 
ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ֶאת עָֹרּה ְוֶאת ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה ַעל 
ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף: )ו( ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלַעת 
ְוִהְׁשִליְך ֶאל ּתֹוְך ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה: )ז( ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהּכֵֹהן ְוָרַחץ 
ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר ָיבֹא ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהּכֵֹהן ַעד ָהָעֶרב: 
ַּבָּמִים  ְּבָׂשרֹו  ְוָרַחץ  ַּבַּמִים  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  אָֹתּה  ְוַהּׂשֵֹרף  )ח( 
ַהָּפָרה  ֵאֶפר  ֵאת  ָטהֹור  ִאיׁש  ְוָאַסף  )ט(  ָהָעֶרב:  ַעד  ְוָטֵמא 
ְּבֵני  ַלֲעַדת  ְוָהְיָתה  ָטהֹור  ְּבָמקֹום  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ְוִהִּניַח 
ְוִכֶּבס ָהאֵֹסף  ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָּדה ַחָּטאת ִהוא: )י( 
ִלְבֵני  ְוָהְיָתה  ָהָעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו  ֶאת  ַהָּפָרה  ֵאֶפר  ֶאת 
ְּבֵמת  ַהּנֵֹגַע  )יא(  עֹוָלם:  ְלֻחַּקת  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר  ְוַלֵּגר  ִיְׂשָרֵאל 
ִיְתַחָּטא בֹו  )יב( הּוא  ָיִמים:  ִׁשְבַעת  ְוָטֵמא  ֶנֶפׁש ָאָדם  ְלָכל 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְטָהר ְוִאם ֹלא ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום 
ְּבֵמת  ַהּנֵֹגַע  ָּכל  )יג(  ִיְטָהר:  ֹלא  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי 
ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְוֹלא ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן ה’ ִטֵּמא 
ָעָליו  זַֹרק  ֹלא  ִנָּדה  ֵמי  ִּכי  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 

ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו:

במדבר רבה יט, ו: אמר יוסי ברבי  חנינא: אמר לו הקב”ה 
למשה - לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחר חוקה.

במדבר רבה יט, ח:

אילין  זכאי  בן  יוחנן  רבן  את  אחד  כוכבים  עובד  שאל 
עובדייא דאתון עבדין נראין כמין כשפים אתם מביאים 
אפרה  את  ונוטלין  אותה  וכותשין  אותה  ושורפין  פרה 
ואתם  טיפין  וג’  ב’  עליו  מזין  למת  מיטמא  מכם  ואחד 

אומרים לו טהרת

- אמר לו לא נכנסה בך רוח תזזית מימיך   //  - אמר לו 
לאו

- ראית אדם שנכנסה בו רוח תזזית  //  - אמר לו הן 

- א”ל ומה אתם עושין לו  

- אמר לו מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו ומרביצים עליה 
מים והיא בורחת

- א”ל ישמעו אזניך מה שאתה מוצא מפיך כך הרוח הזו 
רוח טומאה דכתיב )זכריה יג, ב( “וגם את הנביאים ואת 
רוח הטומאה אעביר מן הארץ”, מזין עליו מי נדה והוא 

בורח.

לאחר שיצא אמרו לו תלמידיו רבינו לזה דחית בקנה לנו 
מה אתה אומר?

- אמר להם חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרין 
אלא אמר הקדוש ברוך הוא חוקה חקקתי גזירה גזרתי אי 
אתה רשאי לעבור על גזרתי, דכתיב “זאת חוקת התורה”.

מדרש תהלים ו ב:

זהו שאמר הכתוב “בקש קהלת למצא דברי חפץ” )קהלת 
יב, י(, ביקש שלמה לעמוד על עסקי פרה אדומה, דאמר 
ר’ יצחק כל העוסק בפרה מטמאין בגדים, והיא עצמה 
דברי  יושר  “וכתוב  הקב”ה  לו  אמר  טמאים?!  מטהרת 
אמת” )שם, פסוק יב( - כבר כתבתי לך על ספרי יושר, 
שנאמר “הלא היא כתובה על ספר הישר” )יהושע י, יג(, 
גזירה  באמונה,  עשה  בתמימות,  עשה  בישרות,  עשה 
גזרתי, חוקה חקקתי, ואין להרהר אחריה, שנאמר “זאת 

חקת התורה”.

במדבר רבה יט, ג: אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה 
ז(  )קהלת  ופשפשתי  ושאלתי  חקרתי  אדומה  פרה  של 

“אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני”. 

משה  עשה  הראשונה  עשאם?  מי  ה:  ג,  פרה  משנה 
והשניה עשה עזרא וחמש מעזרא ואילך דברי רבי מאיר 
וחכ”א שבע מעזרא ואילך ומי עשאן שמעון הצדיק ויוחנן 
כהן גדול עשו שתים שתים אליהועיני בן הקוף וחנמאל 

המצרי וישמעאל בן פיאבי עשו אחת אחת:

במדבר רבה יט, ח: ומפני מה כל הקרבנות זכרים וזו נקבה 
א”ר איבו משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמר 
המלך תבא אמו ותקנח את הצואה. כך אמר הקדוש ברוך 

הוא תבא פרה ותכפר על מעשה העגל. 

ה״ ״ְוִיְקחוּ ֵאלֶיךָ ָפָרה ֲאֻדּמָ
ד"ר אדולפו רויטמן ופרופ' אביגדור שנאן  / מקורות לקראת שבת פרה / תשפ"א



דברים רבה א, טו:

אדם מישראל שהוא זהיר בכיבוד אב ואם מהו שכרו?

כך שנו רבותינו אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעוה”ז 
והקרן קיימת לעוה”ב... כיבוד אב ואם

א”ר אבהו שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול אי זהו 
כיבוד אב ואם?

וראו מה עשה דמה בן נתינה באשקלון  אמר להם צאו 
והיתה אמו חסרת דעת והיתה מסטרתו בין חביריו ולא 

היה אומר לה אלא דייך אמי, 

אמרו רבותינו פעם אחת באו חכמים אצלו ליקח הימנו 
אבן אחת טובה שנאבדה מכלי כהן שהיה דר באשקלון 
אביו  של  רגלו  ומצא  נכנס  זהובים  באלף  עמו  ופסקו 
פשוטה על התיבה שהיתה אבן טובה בתוכה והיה ישן 
הוציאה  שלא  כיון  ריקם,  לחוץ  ויצא  לצערו  בקש  ולא 
כסבורין שמבקש מהן יותר והעלו דמיה י’ אלפים זהובים 
כשניעור אביו משנתו נכנס והוציאה להן בקשו ליתן לו י’ 
אלפים זהובים אמר להם חס לי איני נהנה משכר אבותי 
אלא בדמים הראשונים שפסקתי עמכם אלף זהובים כך 

אני נוטל מכם.

ומה שכר נתן לו הקדוש ברוך הוא אמרו רבותינו באותה 
אלפים  מי’  יותר  ומכרה  אדומה  פרה  פרתו  ילדה  שנה 

זהובים ראה כמה גדול כבוד אב ואם.

אדומה  פרה  רבינו  ילמדנו  יד:  פיסקא  רבתי  פסיקתא 
כשהייתה נעשית אם היה מותר לישראל ליקח מן הגוי? 
כך שנו רבותינו אין לוקחים פרה אדומה מן הגוי כדברי 
ר’  של  טעמו  ומה  לוקחים,  אומרים  וחכמים  אליעזר  ר’ 
אליעזר שאמר אין לוקחין פרה אדומה מן עכו”ם, מפני 

שהעכו”ם חשודים על העבירות ולהחטיא את ישראל, 

א”ר פנחס הכהן בן חמא שאמר בשם רבותינו מעשה היה 
שנצטרכו ישראל לפרה אדומה ולא היה מוצאים ואח”כ 
מצאו אותה אצל עכו”ם אחד, הלכו ואמרו לו מכור לנו 
את הפרה שיש לך שאנו צריכים לה, אמר להם תנו את 
דמיה וטלו אותה, וכמה הם דמיה בשלשה זהובים או בד’ 
להביא  הולכים  שהם  עד  נותנים,  ואנו  לו  אמרו  זהובים 
את הדמים הרגיש אותו העכו”ם להיכן הם צריכים את 
איני  להם  אמר  דמיה,  את  והביאו  שבאו  וכיון  הפרה, 
אתה  דמיה  על  להוסיף  שמא  לו  אמרו  לכם,  מוכרה 
מבקש, ואם אתה מבקש אנו נותנים לך כל מה שתבקש, 
היה  עילה  דחוקים  אותם  רואה  שהיה  כל  רשע  ואותו 
עליהם, אמרו לו טול לך ה’ זהובים והוא לא היה מבקש, 
טול עשרה טול כ’ עד שהגיעו לק’ והוא לא היה מבקש, 
ויש מרבותינו אומרים עד שהגיעו ליתן לו אלף זהובים, 
כשקיבל עליו ליתנה להם באלף זהובים והתנו עמו והלכו 
לגוי  אומר  הרשע,  אותו  עשה  מה  הזהובים,  לו  להביא 

הללו,  ביהודים  משחק  אני  היאך  וראה  בא  חבירו,  אחר 
כלום הם מבקשים אותה ונותנים לי כל הדמים אלא מפני 
שלא עלה עליה עול, הריני נוטל את העול ונותנו עליה, 
ומשחק אני עליהם ואטול את ממונם, כן עשה, נטל את 
העול ונתן עליה כל הלילה, וזה היא סימנה של פרה שלא 
עלה עליה עול, שתי שערות יש בצוארה במקום שעול 
נתון, וכל זמן שלא עלה עליה עול שתי שערות זקופות 
ועוד  נכפפים,  השערות  שתי  מיד  עול  עליה  ניתן  הם, 
סימן אחר יש בה, עד שלא עלה עליה עול עיניה שוות, 
עלה עליה עול והיא פוזלת ומסתכלת בעול, כיון שבאו 
ליקח אותה ממנו וכל אותו הזהב בידם והראו לו הזהב, 
מיד נכנס והעביר את העול מן הפרה והוציאה להם, כיון 
שהוציאה להם התחילו מסתכלים בה ורואין את סימנה 
מן  עינים  ועוד  שנכפפו  זקופות  שהיו  שערות  ב’  אותם 
העול שנפלו, אמרו לו טול את פרתך אין אנו צריכין לה, 
לו פרתו  כיון שראה אותו רשע שהחזירו  שחוק באמך, 
אני  ריקם מכל אותם הזהובים, אותו הפה שאמר  ויצא 
משחק בהם התחיל אומר ברוך שבחר באומה הזו, ונכנס 
לו לתוך ביתו ותלה את החבל וחנק את עצמו. כן יאבדו 
בין  פרה  לוקחים  למדת שמכל מקום  ה’, הא  אויבך  כל 

מישראל בין מגוי.

בבלי מועד קטן כח ע”א: אין מניחין את המטה ברחוב 
מפני  לעולם  נשים  של  ולא  ההספד  את  להרגיל  שלא 
הכבוד - אמרי נהרדעי: לא שנו אלא  חיה. אבל שאר נשים 
- מניחין. רבי אלעזר אמר: אפילו שאר הנשים,  דכתיב 
סמוך   - א(  כ,  )במדבר  שם”  ותקבר  מרים  שם  “ותמת 
בנשיקה  מרים  אף  אלעזר:   רבי  ואמר  קבורה.  למיתה 
מתה, אתיא “שם”, “שם” ממשה. ומפני מה לא נאמר בה 
“על פי ה’” - מפני שגנאי  הדבר לאומרו. אמר רבי אמי: 
למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה - לומר 
לך:  מה פרה אדומה מכפרת - אף מיתתן של צדיקים 

מכפרת. 

 ְוַגם ָּכל-ַהּדֹור ַההּוא, ֶנֶאְספּו ֶאל-ֲאבֹוָתיו; ַוָּיָקם ּדֹור ַאֵחר 
ֶאת-ַהַּמֲעֶׂשה,  ְוַגם  ֶאת-ְיהָוה,  ֹלא-ָיְדעּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵריֶהם, 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל. )שופטים ב, י(  

ַוִּיְׁשַּכב ָּדִוד, ִעם-ֲאבָֹתיו; ַוִּיָּקֵבר, ְּבִעיר ָּדִוד . )מ”א ב, י(

ברכת כהנים

ְׁשאֹול, ִמַּתַחת ָרְגָזה ְלָך--ִלְקַראת ּבֹוֶאָך; עֹוֵרר ְלָך ְרָפִאים, 
גֹוִים.  ַמְלֵכי  ּכֹל  ִמִּכְסאֹוָתם,  ָאֶרץ--ֵהִקים  ָּכל-ַעּתּוֵדי 

)ישעיהו יד, ט(

ֶאת- ַוּיֹאֶמר,  ַאֲעֶלה-ָּלְך;  ֶאת-ִמי,  ָהִאָּׁשה,  יא ַוּתֹאֶמר, 
ַוִּתְזַעק  ֶאת-ְׁשמּוֵאל,  ָהִאָּׁשה  ַהֲעִלי-ִלי  .יב ַוֵּתֶרא  ְׁשמּוֵאל 
ְּבקֹול ָּגדֹול; ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל-ָׁשאּול ֵלאמֹר ָלָּמה ִרִּמיָתִני, 
ָמה  ִּכי  ַאל-ִּתיְרִאי,  ַהֶּמֶלְך  ָלּה  ָׁשאּול  .יג ַוּיֹאֶמר  ְוַאָּתה 
עִֹלים  ָרִאיִתי  ֱאֹלִהים  ֶאל-ָׁשאּול,  ָהִאָּׁשה  ַוּתֹאֶמר  ָרִאית; 



ָזֵקן  ִאיׁש  ַוּתֹאֶמר  ַמה-ָּתֳארֹו,  ָלּה,  ִמן-ָהָאֶרץ  .יד ַוּיֹאֶמר 
עֶֹלה, ְוהּוא עֶֹטה ְמִעיל; ַוֵּיַדע ָׁשאּול ִּכי-ְׁשמּוֵאל הּוא, ַוִּיּקֹד 
ָלָּמה  ֶאל-ָׁשאּול,  ְׁשמּוֵאל  ַוִּיְׁשָּתחּו .טו ַוּיֹאֶמר  ַאַּפִים ַאְרָצה 

ִהְרַּגְזַּתִני ְלַהֲעלֹות אִֹתי...)שמ”א כח(

אֹוָתן  ְוקֹוְבִרין  ָהֲעָצמֹות,  ֶאת  ִטין  ְמַלְקּ ָשׂר,  ַהָבּ ל  ִנְתַעֵכּ
ְמקֹוָמן... )משנה סנהדרין ו, ו( ִבּ

קברני  בתחילה  בני,  מיתתו:  בשעת  אבא  לי  אמר  כך 
בביקעה, ובסוף לקט את עצמיי ותנם בדלוסקמא, ואל 
ופירס  וליקטן,  יוחנן  נכנס  לו.  וכן עשיתי  בידך.  תלקטם 
עליהן אפיקריסין  ]סדין[, ונכנסתי וקרעתי עליהן, ונתתי 
עליהן ספירין יבישין; כשם שעשה לאביו כך עשיתי לו” 

)שמחות יב ט, מהד’ היגער, עמ’ 197(.

ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוְך  ְיהָוה,  ְברּוַח  ַוּיֹוִצֵאִני  ַיד-ְיהָוה,  ָעַלי,  א ָהְיָתה 
ַהִּבְקָעה; ְוִהיא, ְמֵלָאה ֲעָצמֹות.  ב ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם, ָסִביב 
ְיֵבׁשֹות  ְוִהֵּנה  ַהִּבְקָעה,  ַעל-ְּפֵני  ְמאֹד  ַרּבֹות  ְוִהֵּנה  ָסִביב; 
ְמאֹד.  ג ַוּיֹאֶמר ֵאַלי--ֶּבן-ָאָדם, ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה; 
ַעל- ִהָּנֵבא  ֵאַלי,  ָיָדְעָּת.  ד ַוּיֹאֶמר  ַאָּתה  ְיהִוה  ֲאדָֹני  ָואַֹמר, 
ַהְיֵבׁשֹות,  ֲאֵליֶהם--ָהֲעָצמֹות  ְוָאַמְרָּת  ָהֵאֶּלה;  ָהֲעָצמֹות 
ִׁשְמעּו ְּדַבר-ְיהָוה.  ה ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה:  
ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם, רּוַח--ִוְחִייֶתם.  ו ְוָנַתִּתי ֲעֵליֶכם ִּגיִדים 
ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר, ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור, ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח, 
ֶּבן- ֵאַלי,  ְיהָוה.  ]...[  יא ַוּיֹאֶמר,  ִּכי-ֲאִני  ִויַדְעֶּתם,  ִוְחִייֶתם; 

ָאָדם, ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה; ִהֵּנה אְֹמִרים, 
ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו--ִנְגַזְרנּו ָלנּו.  יב ָלֵכן ִהָּנֵבא 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ּכֹה-ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת-
ְוֵהֵבאִתי  ַעִּמי;  ִמִּקְברֹוֵתיֶכם,  ֶאְתֶכם  ְוַהֲעֵליִתי  ִקְברֹוֵתיֶכם 
ְיהָוה:   ִּכי-ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל.  יג ִויַדְעֶּתם,  ֶאל-ַאְדַמת  ֶאְתֶכם, 
ְּבִפְתִחי ֶאת-ִקְברֹוֵתיֶכם, ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם-
ַעל- ֶאְתֶכם  ְוִהַּנְחִּתי  ִוְחִייֶתם,  ָבֶכם  רּוִחי  -ַעִּמי.  יד ְוָנַתִּתי 
ַאְדַמְתֶכם; ִויַדְעֶּתם ִּכי-ֲאִני ְיהָוה, ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי--ְנֻאם-

ְיהָוה. )יחזקאל לז(

תפילה[,   =[ ַלַחׁש  שפכו[   =[ ָצקּון  ְּפָקדּוָך;  ַּבַּצר  טז ְיהָוה, 
ִּתְזַעק  ָּתִחיל  ָלֶלֶדת,  ַּתְקִריב  ָהָרה  ָלמֹו.  יז ְּכמֹו  מּוָסְרָך 
ַּבֲחָבֶליָה--ֵּכן ָהִיינּו ִמָּפֶניָך, ְיהָוה.  יח ָהִרינּו ַחְלנּו, ְּכמֹו ָיַלְדנּו 
רּוַח; ְיׁשּועֹת ַּבל-ַנֲעֶׂשה ֶאֶרץ, ּוַבל-ִיְּפלּו יְֹׁשֵבי ֵתֵבל.  יט ִיְחיּו 
ְוַרְּננּו  ָהִקיצּו  ְיקּומּון;  ישראל[  מתי  ]היינו,  ְנֵבָלִתי  ֵמֶתיָך, 
ׁשְֹכֵני ָעָפר, ִּכי ַטל אֹורֹת ַטֶּלָך, ָוָאֶרץ, ְרָפִאים ַּתִּפיל. )ישעיהו 

כו(

ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול, ָהעֵֹמד ַעל-ְּבֵני  א ּוָבֵעת ַהִהיא 
ַעד  ּגֹוי  ִמְהיֹות  ֹלא-ִנְהְיָתה  ֲאֶׁשר  ָצָרה,  ֵעת  ְוָהְיָתה  ַעֶּמָך, 
ָּכתּוב  ָּכל-ַהִּנְמָצא  ַעְּמָך,  ִיָּמֵלט  ַהִהיא  ּוָבֵעת  ַהִהיא;  ָהֵעת 
ְלַחֵּיי  ֵאֶּלה  ָיִקיצּו;  ַאְדַמת-ָעָפר  ִמְּיֵׁשֵני  ַּבֵּסֶפר.  ב ְוַרִּבים, 
עֹוָלם.  ג ְוַהַּמְׂשִּכִלים-- ְלִדְראֹון  ַלֲחָרפֹות  ְוֵאֶּלה  עֹוָלם, 

ְלעֹוָלם  ַּכּכֹוָכִבים,  ָהַרִּבים,  ּוַמְצִּדיֵקי,  ָהָרִקיַע;  ְּכזַֹהר  ַיְזִהרּו, 
ָוֶעד. )דניאל יב(

ואחרי  בו,  להתעלל  השני  את  וייקחו  מת  הראשון  )ז( 
ראשו  שערות  וימרטו  בשרו  מעל  עורו  את  הפשיטם 
בטרם  החזיר  מבשר  התאכל  )ח(  לאמור:  וישאלוהו 
וייקחוהו  לא.  ויאמר  עצמותיך?  מעל  שארך  ייפרד 
ויענוהו כראשון. )ט( ויהי בצאת נפשו, ויאמר אל המלך: 
אלוהינו  אולם  לקחתה,  בידך  נפשנו  הנה  הדמים,  איש 
שבשמים יעיר את רוחו עלינו, והחיינו לחיי עולמים, עקב 

אשר מתנו בעבור תורתו הקדושה.  )מקבים ב’ ז(

כי אדני חסידים יבקר וצדיקים בשם יקרא

יעל ענוים רוחו תרחף ואמונים יחליף בכחו

כי יכבד את חסידים על כסא מלכות עד

מחיר אסורים פוקח עורים זוקף כ]פופים ...[

יל]ע[לם אדבק ]במי[חלים ובחסדו ]...[

ופר]י ...[יש לוא יתאחר

ונכבדות שלוא היו יעשה אדני כאשר ד]בר[

]כי[ ירפא חללים ומתים יחיה ענוים יבשר

ו]...[ ש]...[ושים ינהל ורעבים יעשר

)4Q521 frag. 2, col. 2(  ]...[וכלם כ ]...[

ְּפרּוִׁשים  ּוִמְקָצָתם  ַצּדּוִקים  ִמְקָצָתם  ִּכי  ָיַדע  6  ּופֹולֹוס 
ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ַסְנֶהְדִרין ֵלאמֹר ֲאָנִׁשים ַאִחים ָּפרּוׁש ֶּבן־ָּפרּוׁש 
ָנדֹון׃ 7 ּוְבַדְּברֹו  ֲאִני  ּוְתִחָּיָתם  ַהֵּמִתים  ְוַעל־ִּתְקַות  ָאנִֹכי 
ַוֵּיָחֵלק  ַהְּפרּוִׁשים  ּוֵבין  ַהַּצּדּוִקים  ֵּבין  ִריב  ָהָיה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
ֶהָהמֹון׃ 8 ִּכי ַהַּצּדּוִקים אְֹמִרים ֵאין ְּתִחָּיה ְוֵאין ַמְלָאְך ָורּוַח 

ְוַהְּפרּוִׁשים מֹוִדים ִּבְׁשֵניֶהם: )מעשה השליחים כג(

ְעָיה  ֱאַמר )ְיַשׁ ֶנּ ֶשׁ א,  ַהָבּ ְלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְשָׂרֵאל  ל  ָכּ
ַעי  ַמָטּ ֵנֶצר  ֶאֶרץ  ִיְרׁשּו  ְלעֹוָלם  יִקים  ַצִדּ ם  ָלּ ֻכּ ְך  ס כא( “ְוַעֵמּ

ֵאר”. ַמֲעֵשׂה ָיַדי ְלִהְתָפּ

ת  ִחַיּ ְתּ ֵאין  ָהאֹוֵמר  א,  ַהָבּ ְלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ֶשּׁ ְוֵאּלּו 
יקֹורֹוס. ַמִים, ְוֶאִפּ ִתים ִמן ַהּתֹוָרה, ְוֵאין ּתֹוָרה ִמן ַהָשּׁ ַהֵמּ

ְסָפִרים ַהִחיצֹוִנים, ְוַהּלֹוֵחׁש  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַאף ַהּקֹוֵרא ִבּ ַרִבּ
י  ַשְׂמִתּ ר  ֲאֶשׁ ֲחָלה  ַהַמּ ל  ָכּ טו(  )שמות  ְואֹוֵמר  ה  ָכּ ַהַמּ ַעל 

י ֲאִני ה’ רְֹפֶאָך. ִמְצַרִים ֹלא ָאִשׂים ָעֶליָך ִכּ ְבּ

אֹוִתּיֹוָתיו.  )משנה  ם ְבּ אּול אֹוֵמר, ַאף ַההֹוֶגה ֶאת ַהֵשּׁ א ָשׁ ַאָבּ
סנהדרין י, א(

ְּבאֶֹהל  ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  זֹאת  )יד(  יט:  פרק  במדבר 
ָיִמים:  ִׁשְבַעת  ִיְטָמא  ָּבאֶֹהל  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהאֶֹהל  ֶאל  ַהָּבא  ָּכל 
... )טז( ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּבֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת 
ְוָלְקחּו  ָיִמים: )יז(  ִיְטָמא ִׁשְבַעת  אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר 
ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי: 
ָהאֶֹהל  ַעל  ְוִהָּזה  ָטהֹור  ִאיׁש  ַּבַּמִים  ְוָטַבל  ֵאזֹוב  ְוָלַקח  )יח( 
ְוַעל ָּכל ַהֵּכִלים ְוַעל ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ָׁשם ְוַעל ַהּנֵֹגַע ַּבֶעֶצם 
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אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבֵּמת אֹו ַבָּקֶבר: )יט( ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ַהָּטֵמא 
ְוִכֶּבס  ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב: )כ( ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְוֹלא 
ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהָּקָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש 

ה’ ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה ֹלא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא: 

מנין שאין דברי  לקיש:  ריש  ע”ב: אמר  סג  ברכות  בבלי 
תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה - שנאמר 

זאת התורה אדם כי ימות באהל

מדרש תנחומא פרשת נח, ג: שלא תמצא תורה אצל מי 
שיבקש עונג העולם תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה אלא 
כי  “זאת התורה אדם  במי שממית עצמו עליה שנאמר 
ימות באהל”, וכך דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים 
במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה 

אתה עמל.

“ומת בהר אשר אתה עולה  ספרי דברים פיסקא שלט: 
לא  מת  אני  למה  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  שמה”, 
משה  טוב  משיאמרו  ממראה  משה  טוב  שיאמרו  טוב 
משמועה? לא טוב שיאמרו זה משה שהוציאנו ממצרים 
נסים  לנו  ועשה  לנו את המן  והוריד  הים  לנו את  וקרע 
וגבורות משיאמרו כך וכך היה משה כך וכך עשה משה? 
אמר לו כלך משה גזירה היא מלפני שהיא שוה בכל אדם 
שנאמר “זאת התורה אדם כי ימות באהל” ואומר “וזאת 
תורת האדם ה’ אלהים” )שמואל-ב ז, יט(. אמרו מלאכי 
השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם למה מת 
אדם הראשון אמר להם שלא עשה פיקודיי אמרו לפניו 
מלפני  היא  גזירה  להם  אמר  פיקודיך  עשה  משה  והרי 
שוה בכל אדם שנאמר “זאת התורה אדם כי ימות באהל“.

מדרש תנחומא וישב, ד: זש”ה “לכו חזו מפעלות אלהים 
בן  יהושע  א”ר  סו(  )תהלים  אדם”  בני  על  עלילה  נורא 
את  בעלילה  עלינו  מביא  שאתה  הנוראות  אף  קרחה 
וראה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם  מביאן, בא 
מיום הראשון ברא מלאך המות מנין א”ר ברכיה משום 
מלאך  זה  א(  )בראשית  תהום”  פני  על  “וחושך  שנאמר 
בששי  נברא  ואדם  בריות,  של  פניהם  המחשיך  המות 
ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר 
“כי ביום אכלך ממנו מות תמות”, מלה”ד למי שמבקש 
לגרש את אשתו כשבקש לילך לביתו כתב גט נכנס לביתו 

והגט בידו מבקש עלילה ליתנו לה, אמר לה מזגו לי את 
הכוס שאשתה, מזגה לו, כיון שנטל הכוס מידה אמר לה 
לו מה פשעי, אמר לה צאי מביתי  זה גיטך, אמרה  הרי 
שאני  יודע  היית  כבר  לו  אמרה  פשור,  כוס  לי  שמזגת 
עתידה למזוג לך כוס פשור שכתבת הגט והביאתו בידך, 
אף כך אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא רבש”ע עד שלא 
בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה תורה אצלך 
ואהיה  אמון  אצלו  “ואהיה  ח(  )משלי  כתיב  שכך  אמון 
)במדבר  בה  וכתיב  שנה  אלפים  ב’  יום”  יום  שעשועים 
יט( “זאת התורה אדם כי ימות באהל”. אלולי שהתקנת 
מות לבריות היית כותב בה כך אלא באת לתלות בי את 

העלילה הוי נורא עלילה על בני אדם.

פסיקתא דרב כהנא פיסקא ד, ט:

“פרה” - זו מצרים, “עגלה יפיפיה מצרים” )ירמיה מו, כ(. 

)דניאל  די דהבא”  “אנת הוא ראשה  זו בבל,   - “אדומה” 
ב, לח(. 

“תמימה” - זו מדיי, א”ר חייא בר אבא מלכי מדי תמימים 
שקיבלו  זרה  עבודה  אלא  עליהם  להקב”ה  אין  היו, 

מאבותיהם בלבד. 

כד  מוקדון  אלכסנדרוס  יוון.  זה   - מום”  בה  אין  “אשר 
הוה חמי לשמעון הצדיק הוה קאים על רגלוי ואמ’ בריך 

אלוהו של שמעון הצדיק...

אשר לא עלה עליה עול” - זו אדום הרשעה שלא קיבלה 
עליה עולו של הקדוש ברוך הוא. לא דייה שלא קיבלה 
עליה עול אלא מחרפת ומגדפת ואומרת “מי לי בשמים” 
)תהלים עג, כה(. “ושחט אותה לפניו” – “טבח גדול בארץ 

אדום” )ישעיהו ל”ד, ו( וכו’ וכו’

איכה רבה א, מא: )ויקרא כ”א( “ויאמר ה’ אל משה אמור 
אל הכהנים בני אהרן ואמרת” - שתי אמירות הללו למה 
יטמא  לא  “לנפש  לו  אמר  הראשונה  באמירה  אלא  לי 
בעמיו” ובשניה אמר לו “אם בא מת מצוה על ידך הטמא 
- לעתיד  לו”, לפי שבעוה”ז אתם מיטמאין למת מצוה 
לבא אין אתם מיטמאין למת כל עיקר שאין מיתה לעתיד 
לבא שנאמר )ישעיה כה( “בלע המות לנצח ומחה אדני ה’ 

אלהים דמעה מעל כל פנים”.


