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The mysteries of the Red Heifer  

  שו"ע או"ח תרפה ג  .א

באחד בשבת ד' שהיא כ"ב לאדר מוציאין שני ספרים; 
  ...קורא בפרשת השבוע, ובשני קורא פרשת פרה

 פרשת פרה (במדבר יט)  .ב

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  זֹאת 
ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאֹמר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני 

  ...ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה

 רש"י שם  .ג

ת ישראל לומר מה לפי שהשטן ואומות העולם מונין א
המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, 

  גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה:

 במדבר רבה יט, ח  .ד

שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי 
עובדייא דאתון עבדין נראין כמין כשפים  אילין

אתם מביאים פרה ושורפין אותה וכותשין אותה 
ונוטלין את אפרה ואחד מכם מטמא למת מזין 
עליו ב' וג' טיפין ואתם אומרים לו טהרת, אמר 

לו לא נכנסה בך רוח תזזית מימיך אמר לו לאו, 
ראית אדם שנכנסה בו רוח תזזית אמר לו הן 

ושין לו אמר לו מביאין עיקרין א"ל ומה אתם ע
ומעשנין תחתיו ומרביצים עליה מים והיא 

בורחת א"ל ישמעו אזניך מה שאתה מוצא מפיך 
לאחר שיצא אמרו ... כך הרוח הזו רוח טומאה

לו תלמידיו רבינו לזה דחית בקנה לנו מה אתה 
אומר אמר להם חייכם לא המת מטמא ולא 

א חקה המים מטהרין אלא אמר הקדוש ברוך הו
חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על 

  גזרתי דכתיב זאת חוקת התורה

 מורה נבוכים ג, לא  .ה

יש בבני אדם אנשים שקשה בעיניהם מתן 
טעם למצווה מן המצוות, ויותר חביב עליהם 

 שאין להשכיל לציווי ולאזהרה עניין כלל. ואשר
שהם חושבים ... הביא אותם לידי כך הוא חולי

כי אילו היו המצוות הללו מועילות במציאות 
הזו ומשום כך נצטווינו בהן, הרי כאילו באו 
ממחשבה ומרעיון בעל דעה. אבל אם היה 
דבר שאין להשכיל לו עניין כלל ואינו מביא 

לתועלת, הרי הוא בלי ספק מאת ה', שהרי 
  די דבר מזה.אין בינת אדם מביאה לי

אבל הענין בהפך זה, והכונה כלה  ...
להועילנהו כמו שביארנו מאמרו לטוב לנו כל 

אשר "הימים לחיותנו כהיום הזה  ואמר 
ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו: 'רק עם 

. הרי ביאר כי "חכם ונבון הגוי הגדול הזה'
אפילו החוקים, כולם מורים אצל כל העמים 

ה. ואם היה ציווי שאין שהם בחוכמה ובתבונ

On the fourth Sabbath which is the twenty-second of Adar we take 
out two [Torah] scrolls — in one [the Reader] reads the weekly 
portion, and in the second he reads the Portion of the [Red] Heifer… 

Hashem spoke to Moses and Aaron, saying: This is the statute of the Torah 
which the Lord commanded, saying, Speak to the children of Israel and 
have them take for you a perfectly red unblemished cow, upon which no 
yoke was laid… 

For Satan and the nations of the world taunt Israel, saying, “ What is 
this commandment, and what purpose does it have?” Therefore, the 
Torah uses the term “statute.” I have decreed it; You have no right to 
challenge it. 

A gentile asked Rabbi Yochanan ben Zakkai, "These rituals you do, they 
seem like witchcraft! You bring a heifer, burn it, crush it up, and take its 
ashes. [If] one of you is impure by the dead, 2 or 3 drops are sprinkled on 
him, and you declare him pure?!" He said to him, "Has a restless spirit 
ever entered you?" He said to him, "No!" "Have you ever seen a man 
where a restless spirit entered him?" He said to him, "Yes!" Rabbi 
Yochanan ben Zakkai said to him, "And what did you do for him?" He said 
to him, "We brought roots and made them smoke beneath him, and pour 
water and it flees." He said to him, "Your ears should hear what leaves 
from your mouth! The same thing is true for this spirit, the spirit of 
impurity… After he left, our rabbi's students said, "You pushed him off 
with a reed. What will you say to us?" He said to them, "By your lives, a 
dead person doesn't make things impure, and the water doesn't make 
things pure. Rather, God said, 'I have engraved a rule, I have decreed a 
decree, and you have no permission to transgress what I decreed, as it 
says "This is a chok (rule) of the Torah." 

THERE are persons who find it difficult to give a reason for any of the 
commandments, and consider it right to assume that the commandments 
and prohibitions have no rational basis whatever. They are led to adopt 
this theory by a certain disease in their soul… For they imagine that these 
precepts, if they were useful in any respect, and were commanded because 
of their usefulness, would seem to originate in the thought and reason of 
some intelligent being. But as things which are not objects of reason and 
serve no purpose, they would undoubtedly be attributed to God, because 
no thought of man could have produced them… 
Far be this! On the contrary, the sole object of the Law is to benefit us. 
Thus we explained the Scriptural passage, "for our good always, that He 
might preserve us alive, as it is this day" (Deut. 6:24). Again, "which shall 
hear all those statutes (ḥuḳḳim), and say, surely this great nation is a wise 
and understanding people" (ibid. 4:6). He thus says that even every one of 
these "statutes" convinces all nations of the wisdom and understanding it 
includes. But if no reason could be found for these statutes, if they 
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לדעת לו סיבה ואינו מביא תועלת ואינו דוחה 
נזק, מדוע ייאמר על הסוברו או העושהו 

שהוא חכם ונבון ורם מעלה, ויהיה זה מופלא 
  בעמים?

 מורה נבוכים ג, כו  .ו

אשר כתבו עליהם החכמים ז"ל ואמרו דברים 
שחקקתי לך כבר אין לך רשות להרהר בהם 

והשטן מקטרג בהן ואומות העולם משיבין 
עליהם, לא יאמין המון החכמים שהם ענינים 

אבל יאמין המון החכמים  ...שאין להם סבה כלל
שיש להם עלה, ר"ל תכלית מועילה על כל פנים, 
אלא שנעלמה ממנו, אם לקצור דעתנו או לחסרון 

אשר תועלתם מבוארת אצל ההמון  ...חכמתנו. 
יקראו משפטים, ואלו שאין תועלתם מבוארת 

וכבר ידעת הדבר  ...אצל ההמון יקראו חקים
ות כלן המפורסם אצלנו ששלמה ידע סבות המצ

מלבד פרה אדומה, וכן אמרם שהשם העלים 
  סבות המצות שלא יזלזלו בהן

 רש"י במדבר יט  .ז

מדרש אגדה העתקתי מיסודו של ר' משה 
משלהם כשם שהם  -ויקחו אליך  הדרשן וזהו:

פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם כך יביאו זו 
  לכפרה משלהם:

טין משל לבן שפחה שטינף פל -פרה אדמה 
של מלך. אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך 

  תבא פרה ותכפר על העגל:

 שמות לב, א  .ח

ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוִּיָּקֵהל 
ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו 

ִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינ ּו ִּכי ֶזה ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ֱא
  ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו:  

 ירושלמי ברכות א,א  .ט

רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא 
הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל 

השחר שבקע בקריצתה וראו איילת 
אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן 

חלפתא בי רבי כך היא גאולתן של 
ל מה ישראל בתחילה קימאה קימאה כ

כך ... שהיא הולכת היא רבה והולכת
בתחילה ומרדכי יושב בשער המלך 
ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת 

וישב מרדכי אל שער הסוס ואחר כך 
ני ומרדכי יצא מלפהמלך ואחר כך 

המלך בלבוש מלכות ואח"כ ליהודים 
  היתה אורה ושמחה.

produced no advantage and removed no evil, why then should he who 
believes in them and follows them be wise, reasonable, and so excellent as 
to raise the admiration of all nations? 

Our Sages use in reference to them phrases like the following: "These are 
things which I have fully ordained for thee: and you dare not criticize 
them"; "Your evil inclination is turned against them"; and "non-Jews find 
them strange." But our Sages generally do not think that such precepts 
have no cause whatever, ... On the contrary, they hold that even these 
ordinances have a cause, and are certainly intended for some use, 
although it is not known to us; owing either to the deficiency of our 
knowledge or the weakness of our intellect. ... Those commandments, 
whose object is generally evident, are called "judgments" (mishpatim); 
those whose object is not generally clear are called "ordinances" 
(ḥuḳḳim)… You certainly know the famous saying that Solomon knew the 
reason for all commandments except that of the "red heifer."… God 
concealed the causes of commandments, lest people should despise 
them. 

I have transcribed a homiletic interpretation from the commentary of R. 
Moshe Hadarshan [the preacher], which is as follows: and have them take 
for you: From their own [possessions]; just as they removed their own 
golden earrings for the [golden] calf, so shall they bring this [cow] from 
their own [possessions] in atonement. 
 a red cow: This can be compared to the son of a maidservant who soiled 
the king’s palace. They said, “Let his mother come and clean up the mess.” 
Similarly, let the cow come and atone for the calf. 

When the people saw that Moses was late in coming down from the 
mountain, the people gathered against Aaron, and they said to him: 
"Come on! Make us gods that will go before us, because this man Moses, 
who brought us up from the land of Egypt we don't know what has 
become of him." 

once R. Hiyya the great and R. Simeon ben Halafta were walking in the valley 
Arbel at daybreak. And they saw the first rays of dawn [‘hind of dawn’] as the 
daylight broke forth [into the sky. Said R. Hiyya the great to R. Simeon ben 
Halafta b. Rabbi, “[Like the break of day] so is the redemption of Israel. It begins 
little by little and, as it proceeds, it grows greater and greater… By way of 
illustration of this last teaching: So it was at the outset “And Mordecai was sitting 
at the king’s gate”And thereafter [it grew greater as the passage indicates], “So 
Haman took the robes and the horse [and he arrayed Mordecai]” [Esther 6:11]. 
And thereafter, “Then Mordecai went out from the presence of the king in royal 
robes” [Esther 8:15]. And thereafter, “The Jews had [the] light [of redemption] 
and gladness and joy and honor” 


