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           אדומהפרה  -פרק יטפרשת חקת  
ר ה א   לֵּאֹמר: 'ִצָוה ה-, ֲאֶשרַהּתֹוָרה ֻחַקתֹזאת  ב  ַאֲהֹרן לֵּאֹמר.-ֹמֶשה ְוֶאל-, ֶאל'ַוְיַדבֵּ

ר ֶאל ֶליָך ָפָרה -ַדבֵּ ל, ְוִיְקחו אֵּ ין ֲאֻדָמהְבנֵּי ִיְשָראֵּ -ֲאֶשר ֹלא  ָבּה מום,-ְּתִמיָמה ֲאֶשר אֵּ

ן-וְנַתֶּתם ֹאָתּה, ֶאל ג  .ָעָלה ָעֶליָה ֹעל , ִמחוץ ַלַמֲחֶנה-; ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאלֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ןְוָלַקח  ד  ְוָשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו. -ֹנַכח ְפנֵּי ֹאֶהל-ְבֶאְצָבעֹו; ְוִהָזה ֶאל-, ִמָדָמּהֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ד, ִמָדָמּה יָניו:-ְוָשַרף ֶאת ה  ֶשַבע ְפָעִמים.-מֹועֵּ -ְבָשָרּה ְוֶאת-ֹעָרּה ְוֶאת-ֶאת  ַהָפָרה, ְלעֵּ

ן,  ו  ִפְרָשּה ִיְשֹרף.-, ַעלָדָמּה ץ ֶאֶר ְוָלַקח ַהֹכהֵּ זֹובעֵּ ; ְוִהְשִליְך, וְשִני תֹוָלַעת-ז ְואֵּ

ַפת ַהָפָרה.-ֶאל ן, ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבַמִים,  ְוִכֶבס ְבָגָדיו ז ּתֹוְך ְשרֵּ -ְוַאַחר, ָיֹבא ֶאלַהֹכהֵּ

א; ַהַמֲחֶנה ן, ַעד ְוָטמֵּ ף ֹאָתּה ח  ָהָעֶרב.-ַהֹכהֵּ ס ְבָגָדיו-ְוַהשֹרֵּ ַבַמִים, ְוָרַחץ  ְיַכבֵּ

אְבָשרֹו ַבָמִים;  ֶפר ַהָפָרה ְוִהִניַח ִמחוץ  ָטהֹורְוָאַסף ִאיש  ט .ָהָעֶרב-ַעד ְוָטמֵּ ת אֵּ אֵּ

ל ְלִמְשֶמֶרת -; ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְבנֵּיָטהֹורַלַמֲחֶנה, ְבָמקֹום  י ִיְשָראֵּ ַחָטאת -ִנָדהְלמֵּ

ף ֶאת י ִהוא. ֶפר-ְוִכֶבס ָהֹאסֵּ אְבָגָדיו, -ַהָפָרה, ֶאת אֵּ ְוָהְיָתה ִלְבֵני  ָהָעֶרב;-ַעד ְוָטמֵּ

עַ  1 יא .ְלֻחַקת עֹוָלם-ִיְשָרֵאל, ְוַלֵגר ַהָגר ְבתוָֹכם ת, ְלָכל ַהֹנגֵּ ְוָטֵמא, -ָאָדם ֶנֶפש-ְבמֵּ

-; ְוִאםִיְטָהר-ַהְשִביִעיַבּיוֹם ַהְשִליִשי ּוַבּיוֹם בֹו -ִיְתַחָטאהוא  2 י .ִשְבַעת ָיִמים

ת ְבֶנֶפש -ָכל 3 יג .ִיְטָהרֹלא -ַבּיֹום ַהְשִליִשי, וַבּיֹום ַהְשִביִעי ִיְתַחָטאֹלא  ַע ְבמֵּ ַהֹנגֵּ

ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהִהוא -ִטֵמא 'ִמְשַכן ה-ֶאת, ִיְתַחָטאָימות ְוֹלא -ֲאֶשר ָהָאָדם

י  :ִמִּיְשָרֵאל אֹזַרק ָעָליו, -ֹלא ִנָדהִכי מֵּ ֹזאת  יד                     .בוֹ  ֻטְמָאתוֹ עֹוד, -ִיְהֶיה ָטמֵּ

ִיְטָמא ִשְבַעת ֲאֶשר ָבֹאֶהל, -ָהֹאֶהל ְוָכל-ֶאל ַהָבא-ָכל  ָימות ְבֹאֶהל:-, ִכיָאָדם 1, ַהּתֹוָרה

ין טו  .ָיִמים -ַעל ִיַגע-ֲאֶשר ְוֹכל טז  , הוא.ָטֵמא-ָצִמיד ָפִתיל ָעָליו-ְוֹכל ְכִלי ָפתוַח, ֲאֶשר אֵּ

ת, אוֹ -ַבֲחַללְפנֵּי ַהָשֶדה,   2 יז         .ִיְטָמא ִשְבַעת ָיִמים-, אֹו ְבָקֶברָאָדםְבֶעֶצם -ֶחֶרב אֹו ְבמֵּ

א ְוָלְקחו  ֲעַפר ַלָטמֵּ ַפת מֵּ זֹוב  יח ֶכִלי.-; ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאלַהַחָטאתְשרֵּ ְוָלַקח אֵּ

ִלים ְוַעל-ָכל-ָהֹאֶהל ְוַעל-ְוִהָזה ַעל ָטהֹורְוָטַבל ַבַמִים ִאיש  ר ַהְנָפשֹות ֲאשֶ -ַהכֵּ

עַ -ָשם; ְוַעל-ָהיו ת אֹו ַבָקֶבר. ֶבָחָללַבֶעֶצם אֹו  ַהֹנגֵּ -ַעל ַהָטֹהרְוִהָזה  יט אֹו ַבמֵּ

א ַבּיֹום ַהְשִביִעי ְוִכֶבס ְבָגָדיו ְוָרַחץ ְוִחְטאֹו ; ַבּיוֹם ַהְשִליִשי ּוַבּיוֹם ַהְשִביִעי ַהָטמֵּ

רַבַמִים  ַהִהוא ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש  ִיְתַחָטאְוֹלא ִיְטָמא -ְוִאיש ֲאֶשר 3 כ .ָבָעֶרב ְוָטהֵּ

י  ִטֵמא 'ִמְקַדש ה-ִכי ֶאת :ִמּתוְֹך ַהָקָהל א-ֹזַרק ָעָליו-ֹלאִנָדה מֵּ                               .הוא ָטמֵּ

יְלֻחַקת עֹוָלם, ְוָהְיָתה ָלֶהם כא ה מֵּ ס ְבָגָדיו, ַהִנָדה-; וַמזֵּ י , ְיַכבֵּ ַע ְבמֵּ  ִיְטָמא, ַהִנָדהְוַהֹנגֵּ

אבֹו -ִיַגע-ְוֹכל ֲאֶשר כב  .ָהָעֶרב-ַעד  .ָהָעֶרב-ַעד ִּתְטָמא; ְוַהֶנֶפש ַהֹנַגַעת ִיְטָמא ַהָטמֵּ

 

                                                            אחרי מלחמת מדין -פרק לא

ג  ֹכל  :ִשְבַעת ָיִמים-ִמחוץ ַלַמֲחֶנהְוַאֶּתם, ֲחנו  יט ַע ֶבָחָללֹהרֵּ ַבּיֹום  ִּתְתַחְטאו, ֶנֶפש ְוֹכל ֹנגֵּ

ה ִעִזים, ְוָכל-עֹור ְוָכל-ְכִלי-ֶבֶגד ְוָכל-ְוָכל כ  ַאֶּתם, וְשִביֶכם.-ַהְשִליִשי וַבּיֹום ַהְשִביִעי -ַמֲעשֵּ

ץ-ְכִלי ןַוֹּיאֶמר כא            ִּתְתַחָטאו.-עֵּ י ַהָצָבא, ַהָבִאים -ֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ַאְנשֵּ

ַהָכֶסף; -ַהָזָהב, ְוֶאת-ַאְך ֶאתכב   ֹמֶשה.-ֶאת ִצָוה ה'-, ֲאֶשרַהּתוָֹרה ֻחַקתֹזאת   ַלִמְלָחָמה:

ש, ַּתֲעִבירו  ָיֹבא-ֲאֶשרָדָבר -ָכל כג  ָהֹעָפֶרת.-ַהְבִדיל, ְוֶאת-ַהַבְרֶזל, ֶאת-ַהְנֹחֶשת, ֶאת-ֶאת ָבאֵּ

ש  רָבאֵּ י ִנָדה ִיְתַחָטאַאְך, -ְוָטהֵּ ש, ַּתֲעִבירו ַבָמִים.-ר ֹלא; ְוֹכל ֲאשֶ ְבמֵּ ְוִכַבְסֶּתם  כד  ָיֹבא ָבאֵּ

יֶכם ַבּיֹום ַהְשִביִעי, וְטַהְרֶּתם; ְוַאַחר, ָּתֹבאו ֶאל  ַהַמֲחֶנה.-ִבְגדֵּ

 

  סיכום
 עם נספח

 הפרק מבנה א: עמוד 

השאלה הקשה ביותר היא 
אם הפרה מטהרת, מדוע 
העוסקים בה נטמאים ? 

כמו  -ספורנו תשובת
תרופה המועילה לחולה 

 אך  הבריא יחלה בה.



Parashat Hukat – 

The Torah chooses its words with great care. Each word that is 

used in the laws presented as hukat haTorah is directed towards a 

specific idea. Even, for example, the use of the word that is 

chosen to describe a man who is to become purified by means of 

the parah adumah – adam rather than ish – is significant. It 

reminds us of the first Adam who was created from the adamah 

only to sin and become defiled to the extent that he was lowered 

from his original status.  

This chapter should be viewed as the closing chapter directed to 

the generation that left Egypt, for the next chapter already 

describes the death of Miriam that takes place in the 40
th

 year in 

the desert, just prior to entering the land of Israel. Perhaps this is 

hinting to that generation that all there is for them to do now is to 

undergo a 40-year process of purification from the defilement of 

those who are dying out – together with their impure thoughts. 

This paves the way for a new, purer generation, which will be 

ready to enter the land of Israel. 


