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  *מריטואל למשפט: עגלה ערופה

  עדינה לובר
  

  

  

  

  מבוא   .א

  

על פי הכתוב , טקס העגלה הערופה מתקיי� א� התרחש רצח שמבצעו לא נודע

 :ט–פסוקי� א, בספר דברי� פרק כא
       ֱאלֶֹהיָ. נֵֹת/ ְלָ. ְלִרְ�ָ,+ נֵֹפל ַ!ָ*ֶדה לֹא נ)ַדע'הִ%י ִיָ#ֵצא ָחָלל ָ!ֲאָדָמה ֲאֶ�ר   )א(

 : ִמי ִהָ%ה1
 : ְוָיְצא1 ְזֵקֶניָ. ְו�ְֹפֶטיָ. 1ָמְדד1 ֶאל ֶהָעִרי� ֲאֶ�ר ְסִביבֹת ֶהָחָלל  )ב(
  ְוָהָיה ָהִעיר ַה3ְרָֹבה ֶאל ֶהָחָלל ְוָלְקח1 ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ָ!ָקר ֲאֶ�ר לֹא  )ג(

ַ!ד ָ!+ ֲאֶ�ר לֹא ָמְ�ָכה  ְ!עֹל     : ע4

  ה)ִרד1 ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָת/ ֲאֶ�ר לֹא ֵיָעֵבד !) ְולֹא ִי5ֵָרַעְו  )ד(

 : ְוָעְרפ1 ָ�� ֶאת  ָהֶעְגָלה ַ!6ַָחל  
  יֶה� ְוַעל 8ִ'ה ֱאלֶֹהיָ. ְלָ�ְרת) 1ְלָבֵרְ. ְ!ֵ�� 'הְוִנ7ְ�1 ַה%ֲֹהִני� ְ!ֵני ֵלִוי ִ%י ָב� ָ!ַחר   )ה(

 : ִיְהֶיה ָ%ל ִריב  ְוָכל ָנַגע
 ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַה3ְרִֹבי� ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצ1 ֶאת ְיֵדיֶה� ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲער1ָפה  )ו(

 : ַב6ַָחל
 : ְוָענ1 ְו:ְמר1 ָיֵדינ1 לֹא ָ�ְפכ1 ֶאת ַה�9ָ ַה5ֶה ְוֵעיֵנינ1 לֹא ָרא1  )ז(
   ַעְ#ָ. ִיְ;ָרֵאל ְוִנ8ֵ%ַר ְו>ל ִ,ֵ,/ �9ָ ָנִקי ְ!ֶקֶרב'הְ#ָ. ִיְ;ָרֵאל ֲאֶ�ר 8ִָדיָת 8ֵ%ַר ְלַע  )ח(

 : ָלֶה� ַה�9ָ
 : 'ה ְ,ַבֵער ַה�9ָ ַה6ִָקי ִמ3ְִרֶ!ָ. ִ%י ַתֲעֶ;ה ַהָ=ָ�ר ְ!ֵעיֵני ְו>ָ,ה  )ט(

 

   

ר ורד נע� במחלקה לתלמוד "מינריונית שהוגשה לדמאמר זה מבוסס על עבודה ס   *

 .ר נע� על הערותיה המועילות"תודתי לד. אביב–באוניברסיטת תל
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הבאת . � המשפטהטקס משלב אלמנטי� פולחניי� ואלמנטי� הקשורי� לעול

העגלה ועריפתה והשתתפות� של הכוהני� בטקס מעלות אסוציאציה של עבודת 

תפקיד� המרכזי של , מנגד. הקרבנות במקדש ככפרה על עוו/ ולש� ריצוי האל

הזקני� והשופטי� בטקס והצהרת החפות לקראת סופו עוטפי� אותו במעטה 

  . משפטי

  

הא� הוא טקס פולחני : י של הטקסשניות זו מעלה שאלה בדבר אופיו הדומיננט

או טקס סמלי שמתלווי� לו , שמטרתו לטהר את האדמה ולכפר על ד� הנרצח

יש חוקרי� שסברו ? המהווי� חלק בלתי נפרד ממנו, רכיבי� מוסריי� ומשפטיי�

כי מטרת הטקס היא סילוק טומאת שפיכות הדמי� באמצעות ד� העגלה הנשפ. 

על מנת להסיר את קללת הד� מ/ , ו� העריפהעל האר@ ומוזר� לנחל הרחק ממק

  אחרי� סבורי� כי 1.האר@ או כדי לכפר על עוו/ המחייב את הע� לגלות מארצו

הטקס אכ/ היה ,  לדיד�2.הפ/ המשפטי הסמלי הנו המאפיי/ העיקרי של הטקס

שתא� את החוקי� של עמי המזרח , באופ/ מובהק, מאגי-במקורו טקס פולחני

אול� נוספו עליו חלקי� אחרי� ,  רוח רעה וטומאה מ/ האר@הקדו� ונועד לסלק

הווידוי ,  השתתפות� של השופטי� בטקס3.כדי להתרחק מ/ התפיסה המאגית

ואתה תבער 'ופסוק החתימה ) פסוק ז(' ידינו לא שפכו את הד� הזה'וההצהרה 

עושי� את הטקס הפולחני ) פסוק ט('' הד� הנקי מקרב. כי תעשה הישר בעיני ה

   

1  S. R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy, The 

International Critical Commentary, Edinburgh (1986) [1901], p. 242; D. C. 
Benjamin, Deuteronomy and City Life, Lanham, Maryland 1983, p.206  .מי� 'בנג

  ).Elhorst(מפנה לחוקר הגרמני אלהורסט 

2   A. D. H. Mayes, Deuteronomy: Based on the Revised Standard Version, 

Grand Rapids 1991,  p. 297; J. Milgrom, ‘Egla Arufa’, Encyclopaedia Judaica, 
2nd edition, VI,  p. 220;  idem, ‘The Alleged Demythologization and 
Secularization in Deuteronomy’, IEJ 23/3, pp. 157, 159; A. Phillips, 
Deuteronomy, Cambridge 1973, p. 139; M. Weinfeld, Deuteronomy and the 

Deuteronomic School, Oxford 1972, pp. 210–211 ;תפיסת האלהות , 'ינפלדוי' מ

, תרביץ', עגלה ערופה, ')רופא(רופאר ' א; 1' עמ, )ב"תשכ(לא , תרביץ', והפולח� בספר דברי�

אול� יש הבדלי� בי� , במבוא זה הוצגו עמדות החוקרי� בחלוקה גסה. 119' עמ, ש�

לתיאור נרחב של אופי הטקס על פי חוקרי המקרא והשוואתו . השקפותיה� בנוגע לטקס

  .ראו מאמרו של רופא, קי המזרח הקדו�לחו

א� הטקס עצמו נתפס . מטרת טקס פולחני היא לסלק את טומאת הד� ולכפר על החטא   3

התפיסה המשפטית של הטקס דוחה את ער! . מגולמת בו תפיסה מאגית, כגור� להיטהרות

 .הטקס כשלעצמו ומעצימה את הפ� הסמלי שלו
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ברי כי ההבחנה בי/ ההיבט הריטואלי . קס בעל משמעות משפטית ומוסריתלט

לעתי� חוק , 'וכדברי יצחק שטיי/, משמעית–להיבט המשפטי של הטקס אינה חד

    4.'וריטואל שזורי� זה בזה מבלי יכולת להפריד ביניה�

  

ניכר כי חכמינו היו מודעי� לשני ההיבטי� של , מ/ העיו/ בפרשנות התנאי� לטקס

. והמוסר והמשפט מאיד. גיסא, ההיטהרות מ/ הטומאה מחד גיסא: נושאה

ל בחרו להעצי� את "כי חז, ל"באמצעות ניתוח של מקורות חז, במאמר זה אראה

אטע/ כי ברוב� של . ההיבטי� המוסריי� והמשפטיי� בפרשת עגלה ערופה

ל התרחקו מ/ הפרשנות הפולחנית של הטקס ועיצבו אותו כטקס "המקורות חז

 בניגוד לקו 5.ויש לו מטרה מוסרית מובהקת, שחשיבותו היא משפטית סמלית

ל "חז, שתיארו את טקס העגלה הערופה כטקס פולחני, הפרשני של חוקרי המקרא

כטקס המשחזר את מעשה הרצח , הבליטו את אופיו המשפטי או המעי/ משפטי

המשמעות על מנת להעצי� את , או מסמל את ביצועו של גזר די/ מוות ברוצח

ל על פסוקי פרשת עגלה "מגמה זו ניכרת בכל דרשות חז. המוסרית של הרצח

  .אציג אותה באמצעות מבחר דרשות מספרות התנאי�. ערופה

  

  הפרשנות המשפטית של פרטי הטקס ושל זהות המשתתפים בו. ב

  

ל עושי� שימוש בקריטריוני� משפטיי� בקביעת הנסיבות שבה/ יש "חז, ראשית

אי/ ': 'כי ימצא חלל'בירושלמי מובאת ברייתא על הפסוק . טקסלקיי� את ה

הדרשה מצמצמת את ]). ב"כג ע[א , סוטה ט(' מציאה בכל מקו� אלא בעדי�

המקרי� שבה� יש לקיי� את הטקס באמצעות הקביעה שאי/ לקיימו אלא א� כ/ 

הדרישה לעדי� מצביעה על אופיו המשפטי של הטקס . היו עדי� שראו את החלל

   

–אוניברסיטת תל, החוג למקרא, עבודת מוסמ!', 9–1, כא'  דב–פרשת עגלה ערופה , 'שטיי�' י  4 

  . פארקר' שטיי� מצטט את החוקר ר.6' עמ, ח"תשנ, אביב

אפשר לראות בכ! מעי� מהפכה פרשנית בהשפעת ערכי� שעמדו במרכז השקפת עולמ� של    5

מדובר , אול�. ז"ירושלי� תשנ, מהפכות פרשניות בהתהוות�, הלברטל' מ: ראו. חכמי�

, כפי שיבואר להל�. כה מתונה בהשוואה לדוגמאות האחרות שהלברטל מציג בספרובמהפ

אורב! . חכמי� א! הבליטו פסוקי� מפורשי� במקרא ולא פירשו את הפסוקי� בניגוד לפשט

בשל הדמיו� ביניה� לבי� טקסי , סבור א$ הוא שטקסי� פולחניי� עוררו תמיהה בעיני חכמי�

, הוא מציי� כדוגמה את רב� יוחנ� ב� זכאי.  עבודה זרהפולח� שהיו נפוצי� בקרב עובדי

ולא נית� להסביר טקס זה במישור , שהסביר לתלמידיו כי פרה אדומה הנה בגדר גזרת הכתוב

  .329' עמ, ט"ירושלי� תשכ, פרקי אמונות ודעות, ל"חז ,אורב!' א: ראו; הפולחני
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כי 'ג� בפסוקי� אחרי� שבה� מופיע הביטוי , כפי שרומזת הדרשה. ל"פי חזעל 

.  פסוקי� אלה עוסקי� בענייני� משפטיי� מובהקי�6;דרשו דרשה דומה' ימצא

 8 עדות7,דרשה זו מאחדת את פרשת עגלה ערופה ע� דיני� כמו גנבת נפש

Eומשווה לה אופי משפטי9,וניאו  .  

  

. י מובהק נוגעת ג� היא לתנאי קיו� הטקסדרשה נוספת שיש לה אופי משפט

. קביעת העיר הקרובה ביותר למקו� הימצאו של החלל נעשית על ידי מדידה

 ג� 10).ב, סוטה ט(' אי/ מודדי/ אלא מעיר שיש בה בית די/'המשנה קובעת כי 

את הדרישה לקיומו . דרשה זו מצמצמת את המקרי� שבה� יש לערו. את הטקס

וכול/ מחזקות את , ובה אל החלל אפשר לפרש בכמה דרכי�של בית די/ בעיר הקר

שכ/ לתנאי זה אי/ כל קשר לריטואל של כפרה , הפ/ המוסרי והמשפטי של הטקס

הטקס מותנה בקיומו : אפשרות אחת היא שזוהי דרישה במישור המוסרי. וטהרה

אפשרות . של מוסד הנושא באחריות של הקהילה לכ. שלא מנעה את הפשע

, שבית הדי/ ממלא תפקיד של פיקוח משפטי על טקס העגלה הערופהנוספת היא 

  . המהווה תחליE לענישת הרוצח או לשחזור הפשע, שהוא טקס משפטי באופיו

  

ל נוקטי� שיטה פרשנית דומה בקביעת זהות� של המנהיגי� המופקדי� על "חז

). וק בפס(' ויצאו זקני. ושפטי. ומדדו אל הערי� אשר סביבֹת החלל': ביצוע טקס

וזקני. זה בית די/ שלשבעי� ': הספרי זוטא מזהה את המנהיגי� ביתר פירוט

 זיהוי השופטי� ע� המל. והכוה/ הגדול נובע מ/ 11.'ושופטי. זה מל. וכה/ גדול

ל מדגישי� " חז12.התפיסה המקראית שהמל. והכוה/ נשאו בתפקידי שיפוט

ת� זקני� ושופטי� הנזכרי� לראשונה בפסוק ג אינ� או' זקני העיר ההיא'ש
   

מהדורת (מופיע בספרי דברי� קמח פירושו דרישה לקיומ� של עדי� ' כי ימצא'הכלל שלפיו    6

  ).202' עמ, פינקלשטיי�

מהדורת (' וגונב איש'ה "ד, פרשה ה, מסכתא דנזיקי�, משפטי�, מכילתא דרבי ישמעאל   7

  ).266' עמ, רבי�–הורווי%

  ).202' עמ, מהדורת פינקלשטיי�(' כי ימצא'ה "ד, ספרי דברי� קמח   8

  ).271' עמ, הדורת פינקלשטיי�מ(' כי ימצא איש'ה "ד, ספרי דברי� רמא   9

ב "בברייתא בבבלי סוטה מה ע, גרסאות אחרות של הדרשה מופיעות בתוספתא סוטה ט  10 

   ). ג"כג ע(ב , ובברייתא בירושלמי סוטה ט

, מובאות ממדרש תנאי חדש – ספרי זוטא דברים, י כהנא"בתו! מ; ב, ספרי זוטא דברי� כא   11

 .293' עמ, 2002ירושלי� 
 ,דברי� יז(' [...]ובאת אל הכהני� הלוי� ואל השפט ': על פי פסוקי התורה האלה, שארבי� ה  12 

כי 'הפסוק ; )י, דברי� לג(' יורו משפטי! ליעקב ותורת! לישראל': ברכת משה לשבט לוי; )ט

  ). ז, מלאכי ב(' [...]שפתי כה� ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו 
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פרשנות זו נובעת ככל הנראה מרצונ� לערב בטקס את . המופיעי� בפסוק ב

נדמה כי גישה זו משתלבת ע� ראיית הטקס כביטוי . הערכאות הגבוהות ביותר

לאחריות המוסרית של הקהילה לרצח יותר מאשר ע� ראייתו כטקס כפרה 

ה/ ': ישית של המנהיגי�בברייתא שבבבלי מודגשת דרישת הנוכחות הא. ריטואלי

היה די בנוכחות , אילו היה מדובר בטקס פולחני). א"סוטה מה ע(' ולא שלוחיה/

בית די/ 'לפי דרשת , ואולי אE ההמונית(דרישת הנוכחות האישית . של נציג

ל בנוגע לאחריות המוסרית האישית "היא ביטוי לעמדת חז) 'שלשבעי�

בעי� זקני הסנהדרי/ מעצימה את  הדרישה לנוכחות� של ש. והקהילתית לרצח

  .האופי המשפטי המוקנה לטקס

  

בפסוק . ל כתפקיד מעי/ משפטי"תפקיד הכוהני� בטקס התפרש ג� הוא על ידי חז

ונגשו הכהני� בני לוי כי ב� ': ה מוזכרת במפורש השתתפות� של כוהני� בטקס

לא ברור מה . 'ועל פיה� יהיה כל ריב וכל נגע' אלהי. לשרתו ולבר. בש� ה' בחר ה

הכוהני� מחכי� לסוE הטקס , לפי המשנה. עושי� הכוהני� לאחר שה� ניגשי�

בקשה זו נאמרת על ,  אול� על פי הפשט13.ואז ה� שאומרי� את הבקשה לכפרה

ל רצו לוודא שנוכחות הכוהני� לא תתפרש "אפשר לטעו/ שחז. ידי זקני העיר

עירבו אות� בביצוע החלקי� ועל כ/ לא , כמעצימה את אופיו הפולחני של הטקס

ועל פיה� 'נדמה כי הדגש הוא במילי� ). היינו עריפת העגלה(הפולחניי� שלו 

ונוכחות� בטקס חיונית מעצ� , חינוכי, לכוהני� תפקיד שיפוטי: 'יהיה כל ריב

  . מעמד� כשופטי הע� ומנהיגיו הרוחניי� והמוסריי�

  

טקס מטה את משמעות הטקס ל בעניי/ הדמויות הנוכחות ב"דרישה נוספת של חז

וכל זקני העיר ההִוא הקרבי� אל החלל ירחצו את ידיה� על '. לכיוו/ המוסרי

בספרי מודגשת הפרשנות המדוקדקת של המילה ). פסוק ו(' העגלה הערופה בנחל

, ללא יוצא מ/ הכלל, על כל זקני העיר להיות נוכחי� בטקס העריפה: כפשוטה' כל'

 אפשר 14]).242' עמ, מהדורת פינקלשטיי/[ברי� רט ספרי ד(' ואפילו ה/ מאה'

למצוא בדרשה זו נקיטת עמדה בדבר אחריותו האישית של כל אחד מ/ המנהיגי� 

א. בטקס שמטרתו , בטקס בעל אופי פולחני נדרשת נציגות בלבד, כאמור. לרצח

. לעורר את מנהיגות הע� לקבל עליה אחריות מוסרית יש דרישה לנוכחות אישית

   

  . ו, סוטה ט   13

  ).125' עמ, מהדורת הופמ�(לדברי� על פסוק ו וכ! ג� במדרש תנאי�    14
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כדברי ', קרובי� אל החלל' הדרש אפשר לומר שעל המנהיגי� להרגיש על דר.

  .הכתוב

  

  התמודדות עם מאפייניו הפולחניים של הטקס. ג

  

ל מצמצמי� את אופיו הפולחני של הטקס נתקלת בקשיי� "אול� הטענה כי חז

כפר ':  זהות הדוברי� אינה מפורשתושב, לנוכח דבריה� על השלב האחרו/ שלו

' ואל תת/ ד� נקי בקרב עמ. ישראל ונכפר לה� הד�' שר פדית הלעמ. ישראל א

נראה שפסוק זה הוא המש. נאומ� של , על פי ההקשר של פסוק ו). פסוק ח(

אול� לפי רוב המקורות . מתייחס אליה�' וענו ואמרו'שהמשפט , הזקני�

א. , בפסוק ז דיברו הזקני�. בנקודה זו בפרשה משתנה זהות הדוברי�, התנאיי�

עירובי 'בתוספתא נקראת שיטה פרשנית זו . סוק זה מדברי� הכוהני�בפ

נובע מ/ התפיסה ' עירובי דברי�' פירוש האמור בפרשת עגלה ערופה כ15.'דברי�

נאמר בפסוק ה , כאמור. שג� הכוהני� אמורי� להשתתE בטקס השתתפות פעילה

מביני� ל "חז. א. לא נאמר מה על הכוהני� לעשות לאחר מכ/' ונגשו הכהני�'

ולפיכ. ה� מעצימי� את , שתפקיד הכוהני� איננו יכול להיות תפקיד ייצוגי בלבד

ל לצמצ� את "לאור המגמה הכללית של חז, העצמה זו מפתיעה. חלק� בטקס

שמקומ� הטבעי , העצמת תפקיד� של הכוהני�. המרכיבי� הפולחניי� של הטקס

ל למסקנה שמדובר עשויה להובי, והרגיל הוא במקדש סביב עבודת הקרבנות

ל שעל פיה תפקיד הכוה/ הוא לטהר "יש גישה בחז, ואמנ�. בטקס כפרה פולחני

שג� , דוגמה יפה לגישה זו נית/ לראות בפרשת עיר מקלט. טומאה בעקבות רצח

הרוצח בשגגה רשאי לשוב לעירו ע� מות הכוה/ : בה יש לכוה/ תפקיד חשוב

רבי ':  המיסטיי� של הכוה/ הגדול אחד ההסברי� מייחס די/ זה לכוחות16.הגדול

וכה/ גדול גור� לשכינה , רוצח מטמא את האר@ ומסלק את השכינה: אומר

, מהדורת הורווי@[' והצילו העדה'ה "ד, ספרי במדבר קס(' שתשרה על האד� באר@

נית/ להשלי. מכא/ על טקס העגלה הערופה ולומר שג� לנוכחות ]). 220' עמ

יתרה . טיהור האר@ ומניעת סילוק השכינה: ולחניתהכוהני� בטקס זה יש מטרה פ

   

י וינה נעשה שימוש "בכ. י ערפורט"על פי כ, )210' עמ, מהדורת ליברמ�(ה , תוספתא סוטה ט   15

  .'מי שאמר זה לא אמר זה, דברי� זה בצד זה': מקביל, בביטוי אחר

כח , מגדים, ' ערי מקלט ועגלה ערופה–עיו� בפרשיות שפיכות דמי� בתורה , 'ריבלי�' ר   16

ריבלי� קושר ג� הוא בי� פרשת עגלה ערופה ובי� סוגיית עיר מקלט לנוכח . 19' עמ, )ח"תשנ(

ריבלי� מתאר את האופי הכפול של פרשת עגלה ערופה . הבסיס המשות$ של תפקיד הכוה�

  .א! הוא אינו עוסק בפרשנות התנאי� באופ� שיטתי, כבעלת היבטי� של כפרה ומשפט
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היא תפילה המזכירה את וידוי הכוה/ הגדול ביו� ' [...]כפר לעמ. ': מזאת

המשתיי. באופ/ מובהק ,  שהנו חלק מטקס השעיר לעזאזל17,הכיפורי� במקדש

  .לתחו� הפולחני

  

דרשה חריגה נוספת המבליטה את ההיבט הפולחני של הטקס היא הדרשה 

פר לד� "לפי שהוא אומר  , כי ימצא חלל למה נאמר'. רש תנאי�במד ולאר@ לא יכ4

פ. בה כי א� בד� שֹפכו אבל א� לא נמצא ההורג לא )  לג,במדבר לה" (אשר ש4

בא הכתוב ללמד על עגלה ) א ,דברי� כא" (כי ימצא חלל באדמה"ל "שמענו ת

 תנאי� מדרש(' לכ. נאמרה הפרשה, ערופה שתהא מכפרת על שופכי דמי�

 ]).123' עמ, מהדורת הופמ/[א , לדברי� כא
  

מדרש תנאי� קושר בי/ פרשתנו לבי/ הפסוק בספר במדבר בעניי/ הכפרה על 

ד� העגלה הערופה הוא תחליE לדמו של . האר@ במקרה של עוו/ שפיכות דמי�

דרשה זו כפשוטה אינה תואמת את מגמת רוב המקורות . הרוצח שלא נמצא

ייתכ/ שהיא מייצגת דעה . ת הפ/ המוסרי והמשפטי של הטקסהתנאיי� להבליט א

אפשרות אחרת היא כי הדרשה היא ביטוי . ל"החולקת על המגמה הכללית של חז

 ,שיטה הקרובה לתפיסה המקראית, של פרשנות קדומה יותר של הטקס ששרדה

  . שעל פיה טקס העגלה הערופה הוא טקס כפרה פולחני

  

  ל"יטוי למגמת הפרשנות המשפטית של חזדרשות נוספות שבהן יש ב. ד

    

פרשנות המתרחקת מ/ האופי הפולחני של הטקס נית/ למצוא בהבחנה שעשו 

העגלה הערופה ' מפרט'. ל בי/ תכונות העגלה לבי/ תכונות הפרה האדומה"חז

שני . 'עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משכה בעֹל': מפורש בפסוק ג

למוד את תכונות העגלה הערופה מתכונות התלמודי� מציעי� הוא אמינא ל

על סמ. הדמיו/ בדרישה של בהמה שלא , בגזרה שווה) במדבר יט(הפרה האדומה 

ל סבורי� "חז. לפחות באופ/ חלקי,  ואול� ה� דוחי� אפשרות זו18 ,עלה עליה עול

אי/ להשוות , כי על אE הדרישה לבהמה שלא עלה עליה עול בשני הטקסי�

ל יכלו ללמוד בגזרה שווה "חז, כלומר. כגו/ פסילת מו�, חרי�ביניה� בענייני� א
   

' פר נא לעונות ולפשעי� ולחטאי� שעוו ושפשעו ושחטאו לפני! עמ! בית ישראלאנא בש� כ'   17

 ).ב, משנה יומא ו(
  ). ד"כג ע(ה , ירושלמי ט; א"בבלי סוטה מו ע   18
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אול� ה� דוחי� , מפרה אדומה כי ג� עגלה ערופה פסולה א� יש בה מו�

ל מצמצמי� את נקודות הדמיו/ בי/ פרה אדומה לבי/ "נראה כי חז. אפשרות זו

עגלה ערופה משו� שה� אינ� תופסי� את טקס העגלה הערופה כטקס של 

 הקבלה רעיונית נוספת לעגלה 19.להבדיל מטקס הפרה האדומה, פרההיטהרות וכ

בית די/ ). משנה הוריות א; ויקרא ד(ערופה נית/ למצוא בפר העל� דבר של ציבור 

. ששגג בהוראתו חייב בהבאת קרב/ כדי לכפר על עוו/ הע� שנבע מהתרשלותו

, לחניההקבלה לפר העל� דבר של ציבור קושרת את העגלה הערופה לתחו� הפו

שכ/ ג� במקרה של מציאת חלל הבאת העגלה . א. ג� לתחו� המשפטי והמוסרי

מבטאת חרטה מצד זקני הע� על התרשלות� בתפקיד� לנהל חברה ומערכת 

  .משפט תקינות

  

ל מ/ התפיסה הפולחנית של "ג� בקביעת מקו� קיומו ואופ/ ביצועו התרחקו חז

א את העגלה אל נחל אית/ אשר לא והוִרדו זקני העיר הִהו': פסוק ד מפרט. הטקס

המשמעות המקראית הפשוטה של . 'יעבד בו ולא יזרע וערפו ש� את העגלה בנחל

ל מפרשי� את "חז,  אול�20.או זור� בחזקה, היא נחל הזור� תמיד' נחל אית/'

ל מ/ "בוויתור על התנאי של נחל מלא מי� התרחקו חז. 'קשה'כ', אית/'המילה 

ייתכ/ כי בפרשנות . ל שטיפת הד� והטומאה בנחלהסמליות המעי/ מאגית ש

בדומה , ל לסמליות הטקס לפי השקפת� המוסרית"כיוונו חז', קשה'כ' אית/'

? מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל, אמר רבי יוחנ/ ב/ שאול': לאמור בבבלי

 ויכפר במקום שאין עושה פירותיבא דבר שלא עשה פירות ויערE : ה"אמר הקב

עריפת העגלה במקו� קשה ). א"סוטה מו ע('  הניחו לעשות פירותעל מי שלא

טקס זה אמור לזעזע את . ובלתי מעובד מסמלת את קטיעת עתידו של הנרצח

  21.ולהבטיח שיפעלו למניעת אירועי� מעי/ אלה בעתיד, מצפונ� של מנהיגי הע�

  

   

אול� הבהרה , הגמרא מבהירה כי דחיית ההשוואה לפרה אדומה מבוססת על פשט הפסוקי�   19

, באופ� כללי. לדחות את הגזרה השווהל היה מניע נוס$ "זו אינה שוללת את האפשרות שלחז

בעיקר באמצעות הדגשת ההלכה , ל מדגישי� שהעגלה הערופה אינה קרב�"בפרשה זו חז

 .בניגוד לשחיטה המקובלת לגבי קרב�, וההתייחסות לאופ� עריפתה' אי� המו� פוסל בה'ש
 20   The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 450 
. ה� התכוונו לנחל זור� בחזקה', קשה'כ' אית�'ל פירשו את "יפור סבור שכאשר חזמשה צ   21

ל "חז. 159' עמ ,ך"עולם התנ', ספר דברי�, 'ציפור' מ: ראו; נדמה שפירוש זה לוקה בחסר

ואזור הנחל הזור� בחזקה הוא , הדגישו כי העריפה צריכה להיות במקו� שאינו עושה פירות

הלכות רוצח ושמירת : ראו'; נחל שוט$ בחזקה'כ' קשה' פירש את �"הרמב, אול�. מקו� פורה

  .ב, נפש ט
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ל את הפ/ המשפטי של הטקס היא לימוד דיני "נקודה נוספת שבה הדגישו חז

ל למדי� על עונש המוות שיש להטיל על הרוצח "חז. רוצח מטקס עריפת העגלה

ל וערפו ש� "ת, לפי שלא למדנו לרוצח במה תהא מיתתו': מאופ/ עריפת העגלה

הוקשו כל שופכי דמי� לעגלה ). ט–פסוקי� ד(ואתה תבער הד� הנקי , את העגלה

מדרש תנאי� (' ראE כא/ בסייE ומ/ הצוא, מה להל/ בסיE ומ/ הצואר: ערופה

א. ,  מקור זה מלמד די/ בקשר לרוצח22]).124' עמ, מהדורת הופמ/[ט , לדברי� כא

עריפת . העגלה היא סמל לרוצח. נית/ ללמוד ממנו על משמעות עריפת העגלה

מעי/ הוצאה , ראשה היא תחליE לביצוע עונש מוות לרוצח שהיה אמור להישפט

נת משמעות מעי/ משפטית לטקס באמצעות היקש זה נית. להורג וירטואלית

  .העריפה

  

ל באה לידי ביטוי ג� בניתוח טקס רחיצת "פולחנית של חז–הפרשנות האנטי

לפי . 'על העגלה הערופה בנחל'על הזקני� לרחו@ את ידיה� , לפי פסוק ו. הידיי�

, עריפתה של עגלה) או במקו�(פירוש הביטוי הוא  על מקו� , ל"כל מקורות חז

אול� . חצי� את הידיי� על העגלה עצמה אלא על מקו� עריפתהאי/ רו, כלומר

 23.'ורחצו את ידיה� על ראוש העגלה': במגילת המקדש הפרשנות דווקנית

, פרשנות זו קושרת את הפעולות של עריפת העגלה לפעולה של רחיצת הידיי�

נית/ לשער שזהו ביטוי לתפיסה פולחנית של . ומבליטה את הקשר בי/ הד� למי�

ל באה "ההשוואה למגילת המקדש מחדדת את ההבנה שפרשנות� של חז. הטקס

  .שבא לידי ביטוי ברחיצה, להרחיק את הטקס מההיבט הפולחני שלו

  

יכול יעלו מ/ ': בספרי מודגש שהמשכו של הטקס אמור להיער. כולו בתו. הנחל

, מהדורת פינקלשטיי/[ספרי דברי� רט (' שתהא עניית� ואמירת� בנחל[...] הנחל 

, את הדרישה לעמידה בנחל עד תו� הטקס נית/ לפרש כגזרת הכתוב]). 243' עמ

הענייה והאמירה ה/ : א. נדמה שיש בה חשיבות בכל הנוגע ליחס בי/ חלקי הטקס

באה לידי ' שתהא עניית� ואמירת� בנחל'בהדגשה . חלק אינטגרלי מ/ הטקס

, ולהעמידה במרכז הטקס' [...]ידינו לא שפכו 'ביטוי המגמה להעצי� את ההצהרה 

  . תחת ההיבטי� הפולחניי� שבה

  

   

  .ג, ההלכה של המתת הרוצח בסי$ מוזכרת במשנה סנהדרי� ז   22

23    E. Qimron, The Temple Scroll: A Critical Edition with Extensive 

Reconstructions, Beer Sheva 1996, p. 88, col. 113, line 5   
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ל כאמירה מוסרית "הצהרת הזקני� בסוE הטקס מתפרשת ג� היא על ידי חז

וענו ואמרו ידינו לא ': הזקני� מצהירי� הצהרת חפות, ע� תו� הטקס. ומשפטית

יש שתי גרסאות עיקריות לדרשה ). פסוק ז(' שפכו את הד� הזה ועינינו לא ראו

גרסה אחת מצויה בכתבי היד של המשנה ובמהדורת הדפוס . פסוק זהעל 

אלא שלא בא ? וכי עלת על לבנו שזקני בית די/ שופכי דמי� ה�': הראשונה שלה

 הגרסה האחרת היא גרסת 24).ו, סוטה ט(' לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו

? ופכי דמי� ה�וכי עלת על לבנו שזקני בית די/ ש': הספרי והברייתא שבבבלי

' בלא לויה ולא ראינוהו והנחנוהו בלא מזונותאלא שלא בא לידינו ופטרנוהו 

גרסה זו . )ב"בבלי סוטה מו ע; ]243' עמ, מהדורת פינקלשטיי/[ספרי דברי� רי (

 25.והיא מקבילה לגרסה שבמדרש תנאי�, היא גרסת רוב מהדורות דפוס המשנה

יר מדוע דורשת התורה מזקני העיר הדרשה על גרסאותיה השונות נועדה להסב

שהרי ברי כי ה� אינ� אחראי� לפשע , להצהיר כי ידיה� לא שפכו את ד� החלל

, ההנחה היא שלזקני העיר יש אחריות עקיפה לרצח, לפי הדרשה. באופ/ ישיר

בגרסה . אול� הגרסאות מבטאות שתי דעות שונות בדבר אופי האחריות הזאת

יש עמימות אשר ', פטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהושלא בא לידינו ו, 'הראשונה

אפשר , זהות האד� שבא לידי הזקני� שבעיר אינה מפורשת. לנושא המשפט

התלמוד הירושלמי מביא את שתי האפשרויות . שהוא ההורג ואפשר שהוא ההרוג

רבני/ ': ומייחס אחת מה/ למסורת חכמי אר@ ישראל ואת האחרת לחכמי בבל

כג [ו , סוטה ט(' ורבני/ דתמ/ פתרי/ קרייא בנהרג.  בהורגדהכא פתרי/ קרייא

, זקני העיר. נושא המשפט הוא הרוצח,   לפי פרשנות אמוראי אר@ ישראל26]).ד"ע

   

24
 ,W.H. Lowe, The Mishnah of the Palestinian Talmud: 'קיימברידגי "כ   

Cambridge 1883, p. 105, lines 13–15 ;דה , כתב יד פארמה, ששה סדרי משנה: י פארמה"כ

ירושלי� , המשנה על פי כתב יד קויפמן: י קויפמ�"כ; 161' עמ, ל"ירושלי� תש, 138רוססי 

א! לענייננו ', והנחנוהו'במקו� ' והניחוהו': ונה במקצתכא� מופיעה גרסה ש (244' עמ, ח"תשכ

, ם"משנה עם פירוש הרמב: דפוס נאפולי; )המשמעות דומה לזאת שבנוסח כתבי היד האחרי�

  .ל"ירושלי� תש, ב"דפוס ראשון נאפולי רנ

פינקלשטיי� בהערותיו על ספרי רי ). 126'  עמ,מהדורת הופמ�(ז , מדרש תנאי� לדברי� כא   25

סבור כי הגרסה המקורית בספרי ובמשנה היא הגרסה ללא ) 244' עמ, רת פינקלשטיי�מהדו(

לטענתו ההרחבה נוספה למשנה ולגיליו� של '; בלא לויה'ו' בלא מזונות'ההרחבה של המילי� 

ברוב כתבי היד . בהשפעת הבבלי) י אוקספורד ומהדורת הדפוס"כ(חלק מכתבי היד של הספרי 

, תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות: ראו;  ללא המילי� הנוספותשל התלמוד מופיעה המשנה

המסקנה המתבקשת היא שהמילי� . ט"ירושלי� תשל, בהוצאת מכו� התלמוד הישראלי השל�

  . הנוספות לא היו חלק מ� המשנה אלא ה� תוספת פירוש לה

  רבני�.א בנהרגרבני� דהכא פתרי� קרייה בהורג ורבני� דתמ� פתרי� קריי': להל� הקטע במלואו   26

 ולא ראינוהו והנחנוהו ולא הרגנוהודהכא פתרי� קרייא  בהורג שלא בא על ידינו ופטרנוהו 
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, מצהירי� שהרוצח לא היה ידוע לרשויות ככזה, בהיות� הרשות השופטת שבעיר

ה לפי הגרס. וכי הרשויות לא התרשלו בהבאתו לדי/ ובדאגה לענישה ראויה

אנשי . ההצהרה מתייחסת לקרב/ הרצח דווקא, המיוחסת לאמוראי בבל, השנייה

ההרוג לא עזב את עיר� בלי . העיר לא חטאו בהזנחת מצוות הכנסת אורחי�

ולכ/ האחריות לכ. שהיה לבדו במקו� מרוחק בשדה אינה , שדאגו לו למזו/ ולליווי

) 'והנחנוהו בלא פרנסה 'ה"ד(פירוש קרב/ העדה על הירושלמי ש� . של זקני העיר

והנחנוהו ': מציע וריאציה פרשנית נוספת בדבר אופי ההתרשלות בטיפול בהרוג

  .'ולא היה בו כח לעמוד נגד זה שהרגו –בלא פרנסה 

  

לפי . בהצהרת הזקני� טמו/ מסר חברתי כללי אחר, לפי כל אחת מהגרסאות

זקני� את החשיבות נועדה להזכיר ל' ידינו לא שפכו'ההצהרה , הגרסה הראשונה

שאינה נוקטת עמדה סלחנית כלפי פושעי� , של החזקת מערכת שיפוט תקינה

הזקני� אחראי� לדאוג לרווחת הציבור ולספק , לפי הגרסה השנייה. מסוכני�

סדרי� במערכת הרווחה הסוציאלית של הקהילה -אי. לתושבי� ביטחו/ אזרחי

ל מחסור כלכלי או חינו. עשויי� להשפיע על הידרדרות� של אנשי� לפשע בש

לא נהרג על ': ברוח זו' [...]בלא מזונות [...] 'י מפרש את הדרשה "רש. בלתי מספיק

  על הזקני� 27.'ידינו שפטרנוהו בלא מזונות והוצר. ללסט� את הבריות ולכ. נהרג

לוודא שיוכלו להצהיר במלוא הכנות שה� עשו את כל אשר ביכולת� כדי למנוע 

צרכי� הבסיסיי� הדרושי� בושעי� שצמחה עקב מחסור קיומה של חברת פ

בשתי הגרסאות של דרשה זו באה לידי ביטוי מגמה פרשנית , א� כ/. לאד�

  28.משפטית מובהקת של טקס העגלה הערופה–מוסרית

  

ל בוחרי� לפרש ג� את הפסוק החות� את פרשת העגלה הערופה באופ/ "חז

ואתה תבער הד� הנקי ': בפסוק ט נאמר. שידגיש את המסר החברתי של הטקס

את הקשר בי/ פסוק ט לבי/ שאר פרשת עגלה . ''מקרב. כי תעשה הישר בעיני ה

גלה פרשנות אחת נוגעת לעצ� קיו� טקס הע. ערופה אפשר לפרש בשתי דרכי�
   

 ורבני� דתמ� פתרי� קרייא  בנהרג ולא בא על ידינו ופטרנוהו בלא הלוייה .ועימעמנו על דינו

שנות  מייחס את הפריפינקלשטיי� בהערותיו על הספר .'ולא ראינוהו והנחנוהו בלא פרנסה

  .בירושלמי לרבי יהושע ב� לוי' רבני� דתמ�'של 

  .'לא בא לידינו ופטרנוהו'ה "ד, ב"סוטה מה ע, י על הגמרא"פירוש רש   27

 לא היה במקורו בפרשה זו מפני' [...]וענו ואמרו ידינו לא שפכו 'חוקרי המקרא סברו שהפסוק    28

, יגוד לפסוקי� האחרי� בפרשהבנ. והוא נוס$ לאחר מכ�, שהוא נבדל באופיו מיתר הפסוקי�

ל תלו את "ייתכ� כי חז. מעי� משפטי ולא פולחני, פסוק זה הוא הצהרה בעלת אופי מוסרי

  .  ופירשו את שאר הפרשה לאור השקפה זו, גישת� המוסרית על פסוק זה
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טקס ; חובה לבער את הד� הנקי שנשפ. על ידי ביצוע טקס הכפרה. הערופה

פרשנות זו מאפיינת את המגמה המקראית . 'הכפרה הוא עשיית הישר בעיני ה

לפי . שמטרתו לכפר על טומאת הד�, להבליט את הממד הריטואלי של המעמד

.  בישראלהפסוק קובע חובה לדאוג לכ. שלא יהיו שופכי דמי�, פרשנות אחרת

לפי פרשנות זו אי/ קשר ישיר . 'הדר. שבה יש לעשות כ/ היא עשיית הישר בעיני ה

מדובר בציווי מוסרי כללי לקיי� את מצוות . בי/ הפסוק לבי/ טקס העגלה הערופה

מטרת טקס העגלה הערופה היא . על מנת לקיי� חברה שבה לא נשפ. ד� נקי', ה

  .החינוכי והמוסרי שלו, ב החברתילהזכיר לע� ישראל שעליו לתק/ את המצ

  

עושי בער : ואתה תבער'. בפרשנות המוסרית הכללית, ל בוחרי� בדר. השנייה"חז

הביעור הוא ]). 240' עמ, מהדורת פינקלשטיי/[ספרי דברי� רה ('  מישראלהרעות

על החברה . אלא ביעור מתמיד, לא ביעור הד� הנקי שכבר נשפ. במקרה מסוי�

א� החברה . נות מקרה כזה או מקרי� דומי� בתחומי הפשיעהלדאוג למניעת היש

כי לא יימצאו , לא יהיה צור. לקיי� את הטקס, תבער מקרבה את עושי הרע

העניי/ אינו בטקס עצמו אלא במסר המוסרי והחינוכי ,  ל"לפי דרשת חז. חללי�

  .שהוא טומ/ בחובו

  

). ז, סוטה ט(' ה יהרגהרי ז, נערפה העגלה ואחר כ. נמצא ההורג, 'על פי המשנה

ל מפרידי� באופ/ מוחלט בי/ ההיבט הפולחני של הטקס ובי/ הפעולות שיש "חז

אי/ , ג� א� הטקס הועיל בכפרה על עוו/ שפיכות הדמי�. לנקוט במישור המשפטי

במדרש תנאי� . זו פעולה מאגית המייתרת את הענשת הרוצח בכלי� משפטיי�

ישמעאל אומר מני/ אתה אומר שא� ' ר ':לדברי� מוצמדת הלכה מקבילה לפסוק

ואתה "ל "ת, נמצא ההורג ולא הרגוהו מעלה אני עליה� כאלו לא נערפה העגלה

' עמ, מהדורת הופמ/[ט , מדרש תנאי� לדברי� כא(' )פסוק ט" (תבער הד� הנקי

.   דרשה זו מרחיקת לכת עוד יותר בפרשנות המוסרית המובהקת שלה29]).124

וא חסר כל ער. א� אינו משולב במערכת של עשיית צדק טקס העגלה הערופה ה

הוויתור לרוצח על עונשו הוא פשע מוסרי ממדרגה . ומיצוי הדי/ ע� פושעי�

שבשלו ציוותה , כ. ה� מאבדי� את ממד ההרתעה. ראשונה מצד ראשי הע�

  . התורה להמית את הרוצח

  

   

  ).א"כד ע(ו , וכ! נאמר על ידי רב מתניא בירושלמי ט   29
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א. ורק כאשר , ל הבהירו כי טקס העגלה הערופה הוא בבחינת ברירה אחרונה"חז

דורש ) פסוק א( 'לא נודע מי הכהו'את המילי� . לא נית/ לקיי� משפט כסדרו

ספרי (' לא היו עורפי�, הא א� נודע מי הכהו ואפילו אחד מה/ ראהו': הספרי

ניכר כי ' לא היו עורפי�' מ/ הביטוי 30]).240' עמ, מהדורת פינקלשטיי/[דברי� רה 

בכל מקרה שבו היה עד . � הטקס נער.מגמת התנא היא צמצו� המקרי� שבה

ל "חז. אי/ מקיימי� את הטקס, אפילו אד� אחד שאינו כשר לעדות, כלשהו לרצח

דוחקי� את רגליו של טקס העגלה הערופה ומותירי� אותו על כנו רק במקרי� 

מעי/ תחליE וירטואלי , הנדירי� שבה� הרצח לא נופל לקטגוריה משפטית כלשהי

לאחר שהתברר , הטקס אמור להתרחש בדיעבד.  הרוצחלמשפט או חריצת די/

אפשר להציע כי מגמת . ולו בדוחק, שאי/ אפשרות לנהל הלי. משפטי כלשהו

. ל"שהיה בעייתי בעיני חז, הצמצו� של הטקס נובעת מ/ הצד הפולחני של הטקס

  . הטקס אמור לייצג עמדה מוסרית ולא לבוא כתחליE לה

  

משרבו ': י שאירע בנוגע לטקס העגלה הערופההמשנה מעידה על שינוי היסטור

, משבא אלעזר ב/ דינאי ותחינה ב/ פרישה היה נקרא. הרצחני/ בטלה עגלה ערופה

הטקס התבטל כיוו/ , לפי הנימוק במשנה). ט, סוטה ט(' חזרו לקרותו ב/ הרצח/

 כיוו/ שמטרת הטקס לזעזע את הע� 31.שבתקופה זו אירעו מקרי רצח רבי�

/ בו תועלת במצב שבו הכול רגילי� לשמוע על רציחות וקהתה אי, ומנהיגיו

  .רגישות� למסר שבו

  

רב/ יוחנ/ ב/ זכאי ': לביטול הטקס, א. לא זהה, התוספתא מספקת עילה דומה

לפי שאי/ עגלה ערופה באה אלא על , משרבו הרצחני/ בטלה עגלה ערופה: אומר

פה שבה הרוצחי� אינ� בתקו). א, סוטה יד(' הספק ועכשיו בגלוי ה/ רוצחי/

', לא נודע מי הכהו'לא מדובר במקרי� שבה� , מתביישי� מביצוע מעשי רצח

   

'' אפילו אשה אפילו תינוק וגו'ה "ד, א,  דברי� כאספרי זוטא: גרסאות אחרות של הדרשה   30

הא א� נודע מי '): ב"כג ע(א , ברייתא בירושלמי סוטה ט; )290' עמ, ]11לעיל  הערה [כהנא (

מי הא נודע ': ב"ברייתא בבבלי סוטה מז ע'; לא היו עורפי�, אפילו עבד אפילו שפחה, הכהו

, מהדורת הופמ�(מדרש תנאי� לדברי� כא  '; הכהו אפילו אחד בסו$ העול� לא היו עורפי�

  .'הא א� נודע לא היו עורפי� אפלו עבד או אשה או פסול לעדות בעבירה'): 123' עמ

 בכתבי. אלעזר ב� דינאי חי בשלהי ימי בית שני. אמירה דומה מופיעה ג� בספרי דברי� רה   31

בספר . ס" לפנה4ופר ששיא פעילותו היה לאחר מות הורדוס בשנת יוספוס פלביוס מס

שטבחו אנשי� ,  מתוארות זוועות שחוללו לסטי� ובראש� אלעזר ב� דינאימלחמת היהודים

' עמ, 1993ירושלי� , חגי' תרג� ש, מלחמת היהודים, ב� מתתיהו' י; רבי� והעלו כפרי� באש

117 .  
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לא מסתבר כי ביטול , אול�. שהרי אפשר לשער שרוצח ידוע עשה את המעשה

. 'לא נודע מי הכהו'הטקס נעשה רק בשל הטע� הפורמלי שלא מתקיי� כא/ 

בתקופה . קס מסיבות מוסריותל היא של ביטול הט"התמונה המצטיירת בדברי חז

אי/ טע� לערו. טקס , שבה יש זלזול בער. חיי האד� ובסמכות הרשות השופטת

שכל תפקידו לזעזע את הע� ואת מנהיגיו ולעודד� לשפר את המצב המוסרי של 

  . הקהילה

  

ל מעצימי� את "חז, באופ/ שיטתי למדי. אפשר להציע מניע נוסE לביטול הטקס

ייתכ/ שמגמה זו היא , כפי שטענתי לעיל. טי של הטקסהרובד המוסרי והמשפ

א� הטקס מטרתו . ביטוי לסלידה מטקס שאופיו המקראי המובהק הוא מאגי

לטקס העריפה , אלא שלדעת חכמי�; אי/ סיבה לבטלו, כפרה על שפיכות הדמי�

אי/ ער. א� הציבור אינו מקבל עליו את המסר המוסרי שהוא טומ/ בחובו בדבר 

ל הבינו שהטקס נתפס כמעמד מאגי "ייתכ/ שחז. קיו� חברה תקינההאחריות ל

הבנה זו הובילה אות� לצמצ� את היקE . שביכולתו לכפר אE בלא כוונה והבנה

סיפור מזעזע הממחיש את . וריבוי הרוצחי� שימש לבסוE עילה לביטולו, הטקס

ר ההידרדרות המוסרית בקרב הציבור בסוE ימי בית שני מופיע בספרי במדב

לבסוE .  שני כוהני� התחרו זה בזה על תפקיד ריטואלי במקדש32.ובתלמוד הבבלי

הרי הוא אומר כי ימצא חלל , 'זעק רבי צדוק. תקע אחד מה� סכי/ בלבו של חברו

הגמרא שואלת מדוע הזכיר ?' על העיר או על העזרות, אנ/ על מי להביא, באדמה

כדי להרבות ': ותשובתה, הרבי צדוק את העגלה הערופה א� זהות הרוצח ידוע

תפקיד העגלה הערופה הוא לזעזע את הע� ולהביאו לחשבו/ נפש , א� כ/. 'בבכיה

   .ולא לספק כפרה אוטומטית, בדבר ערכי החוק והמוסר שבקרבו

  

את המגמות הפרשניות של התנאי� בעניי/ העגלה הערופה נית/ להשוות 

יטול טקס העגלה המשנה מדווחת על ב. לעיצוב� את טקס השקאת הסוטה

 התייחסות� של המשנה 33.הערופה ע� התיאור של ביטול טקס השקאת הסוטה

והתוספתא לשני הטקסי� בכריכה אחת עשויה להעיד על המסר המשותE שרצו 

ל את הטקס מאירוע "ג� בעניי/ הסוטה הפכו חז. ל להעביר בשני הטקסי�"חז

אי/ תנאי מוקד� , בי�על פי פשט הכתו. ריטואלי למעמד בעל סממני� משפטיי�

ל נתנו "חז. להשקאת סוטה מלבד גחמה שרירותית של הבעל המקנא לאשתו

   

  .א"בבלי יומא כג ע; )222'  עמ,מהדורת הורווי%(ספרי במדבר קסא    32

 .ט, סוטה ט   33
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באמצעות הוספת הדרישה לעדי� ועירובו של בית די/ , לטקס מסגרת משפטית

   34.בתהלי.

  

  סיכום. ה

  

בטקס העגלה הערופה שבמקרא משולבי� זה בזה אלמנטי� פולחניי� ואלמנטי� 

ל היו מודעי� למתח שבי/ הפ/ הפולחני "חז.  מוסרהקשורי� לעול� המשפט וה

ל יש ביטוי להשקפה כי הטקס "בכמה מאמרי חז. של הטקס ובי/ הפ/ המשפטי שלו

המגמה הבולטת , אול�. נועד לכפר על חטאי הציבור ולטהר את האר@ מטומאה

ל היא זו התופסת את הפ/ הפולחני של הטקס כטפל ואת הפ/ המשפטי "בחז

ליי� עיסוק נרחב בזהות� של הזקני� והשופטי� "סטי� החזיש בטק. כעיקר

כמו . ומסקנת� היא שמדובר בחברי בית הדי/ הגדול, המנהלי� שלבי� מ/ הטקס

והדרישה , כ/ מפורטי� במדרשי ההלכה הדיני� הנוגעי� להימצאות� של עדי�

תשומת לב מיוחדת ניתנת .  רק בקרבת מקו� שיש בו בית די/� את הטקסלקיי

שבסוE ' ת החפות של הזקני� בפסוק ז ולציווי של עשיית הטוב בעיני הלהצהר

, הצהרה המתפרשת כהסרת אחריות מוסרית לפשע מ/ הזקני�, הפרשה

  .  ומתקשרת לתפקיד� של ראשי הציבור ושופטיה�

   

הנימוק לביטול טקס השקאת הסוטה ג� הוא בעל אופי . 110' עמ, )4הערה , לעיל(הלברטל    34

לא אפקוד על בנותיכ� כי תזנינה ועל "שנאמר  , משרבו המנאפי� פסקו המי� המרי�': מוסרי

מה ': כדברי ספרי במדבר). ט, משנה סוטה ט(' )יד, הושע ד" ('כי ה� וגו, כ� כי תנאפנהכלותי

כשהאיש מנוקה מעו� האשה ההיא תשא את עונה , )לא, במדבר ה" (ונקה האיש מעו�"נאמר 

אמר לה� הואיל ואת� רודפי� אחר הזנות [...] ולא כעני� שנאמר לא אפקד על בנותיכ� ) ש�(

, ספרי במדבר כא(' את נשיכ� לכ! נאמר ונקה האיש מעו� את עו� ההואא$ המי� לא יבדקו 

מי הסוטה נועדו לחשו$ את אשמתה או את ]). 25'  עמ,מהדורת הורווי%[' ונקה האיש'ה "ד

יש דרישה למוסר מיני ג� מצד , ל"לפי השקפה רווחת בחז. חפותה של אישה הנחשדת בניאו$

אי� ,  המי� בודקי� את אשתו–האיש מנוקה מעו� בזמ� ש': בבבלי במסכת סוטה נאמר. הגבר

 תבתקופה שבה רווח. )ב"סוטה מז ע('  אי� המי� בודקי� את אשתו–האיש  מנוקה מעו� 

 מייחסת חשיבות למסר כאשר הקהילה אינה.  הטקסלקיי� אתאי� טע� , תופעת הניאו$

אה לידי ביטוי ג� נימה מוסרית זו ב. הרי הוא אקט פורמלי ללא כל תוכ�, המוסרי של הטקס

המשנה מתארת את ההידרדרות . במשניות הבאות לאחר תיאור ביטול טקס העגלה הערופה

רק הברייתא של רבי פנחס ב� . המוסרית החמורה של הע� לאחר חורב� בית המקדש השני

ומעבירה את המסר שחזרה לנורמות מוסריות , מותירה תקווה, שנוספה בסו$ הפרק, יאיר

לעיו� נוס$ ולפרשנויות אחרות בדבר ביטול טקס השקאת . גאולת הע�עשויה לקרב את 

ירושלי� , מדרש ומגדר במסכת סוטה, מקדש :הטקס שלא היה, צבי– רוז�'י: הסוטה ראו

 .ח"תשס
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. ל בנו את המסגרת ההלכתית של הטקס וקבעו את פרטי הטקס ומהלכו"חז

מקרי� שבה� יתקיי� הטקס עד כדי ביטולו בתהלי. זה ניכרת מגמה לצמצ� את ה

ל לא "בדיו/ זה הצעתי כי הטקס צומצ� ובוטל מפני שדעת� של חז. המוחלט

הרתיעה של חכמי� מ/ המאגיה נובעת . הייתה נוחה מהאופי הפולחני שלו

יש סכנה , א� הטקס נתפס כבעל סגולות מאגיות: מהשקפת עול� מוסרית

רה והמנהיגות הציבורית לא יעשו דבר כדי שהטקס אמנ� יקוי� כהלכתו א. החב

קיומה של חברה מתוקנת . למנוע הישנות של מקרה מזעזע של רצח אנונימי

ובלעדיו אי/ כל משמעות , המקיימת את הציווי המוסרי של האל הוא העיקר

, ל לא יכלו להתעל� מ/ האופי הפולחני הדומיננטי של הטקס במקרא"חז. לטקס

, מליסטית ואE טיעוני� גלויי� בדבר מעמדו המוסריא. באמצעות פרשנות פור

ל את הקרקע להחדרת "כ. הכשירו חז. דחקו את ההיבטי� הפולחניי� לשוליי�

תפיסה מוסרית שלפיה טקס העגלה הערופה הוא טקס שמזכיר למנהיגות את 

 .יוהלו- כלפי הע� ואה ואחריותהתפקיד
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


