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פרה אדומה מרמזת על האומות ועל ישראל
ובמדרש: (ילקוט שמעוני חוקת, יט)

פרה, זו מצרים, שנאמר (ירמיה, מו) עגלה יפה פיה מצרים.
אדומה, זו בבל, שנאמר (דניאל, ב) אנת הוא רישא דדהבא.

תמימה, זו מדי. אמר רבי חייא בר אבא מלכי מדי תמימים
היו, אין להקב"ה עליהם אלא עבודת אלילים שקבלו

מאבותיהם בלבד. אשר אין בה מום, זה יון. אלכסנדרוס
מוקדון כד חמא לשמעון הצדיק הוה קאים ליה על רגלוהי
ואמר, בריך אלהא דשמעון הצדיק. אמרו לו בני פלטין דידיה,
מן קמי יהודאי את קאים. אמר להון, כד אנא נחית לקרב,

כדמותיה אנא חמי ונצח. אשר לא עלה עליה עול, זו מלכות
רביעית, שלא קבלו עליהן עול של הקב"ה, ולא דיה שלא

קבלה, מחרפת ומגדפת ואומר, (תהלים עג) מי לי בשמים.
ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, אל אל עוזר. והוציא אותה

אל מחוץ למחנה, מלמד שהוא עתיד לדחוף את שרה של כרך
גדול ממחיצתו. ושחט אותה לפניו, שנאמר, (ישעיה, לד) כי זבח
לה' בבצרה וגו'. א"ר ברכיה, טבח גדול בארץ יהיה. ושרף את
הפרה לעיניו, (דניאל, ז) ויהיבת ליקודת אשא. את עורה ואת
בשרה וגו', היא ודוכסיא ואיפרכיה ואיסתרטליטיה כד"א
(יחזקאל כד) הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחובליך מחזיקי
בדקיך ועורבי מערבך. אמר שמואל בר רב יצחק, אפילו אותם
שהם מקהלי, ובאו ונדבקו בקהלך, אף הם יפלו בלב ימים ביום
מפלתך.

ויש לתמוה מאוד, כי מה עניין ארבע מלכויות אלו אל פרה
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אדומה לרמוז בפרה אדומה המלכויות.
אבל פירוש עניין, כי פרה אדומה מצוותה היא ממדרגה עליונה,

עד שאין אדם יכול להשיג את המצווה הזאת. ואף שלמה
עם חכמתו אמר (קהלת ז, כג) אמרתי אחכמה והיא רחוקה

ממני על מצווה זאת. וכן מה שעמדו ארבע מלכויות
בעולם, וכן סלוקן מן העולם, הוא בא ממדרגה עליונה מאוד.
וכאשר תבין דברים אלו, לא היה לך תמיה על אריכת הגלות,

ובפרט על מלכות רביעית אל תתמה שכך ארכו לה הימים, כי
לפי גודל הכוח שיש להם כאשר נרמז כוח שלהם בפרה
אדומה שיש למצווה זאת השגה עליונה במאוד מאוד. וכן יעקב

אבינו כאשר ראה בחלום (בראשית כח, יב)
והנה סלם מצב ארצה וגו', (ויקרא רבה כט, ב) ראה מלכות
רביעית עולה ולא ראה אותה יורדת. וכל זה, כמו שאין יכול
לעמוד על סוד פרה אדומה, וכך אין האדם יכול לעמוד על סוף
כוח מלכות רביעית. לכך רמזו ז"ל (ילקוט חוקת, יט) עניין
ארבע מלכויות בפרשת פרה אדומה להודיע לנו כל זה, כי אל
יתמה האדם על אריכת הגלות. כי כוח אלו ארבע מלכויות לה
כוח עליון מאוד, ולכך הוא נמשך ביותר.

ואם נרמז כוח ארבע מלכויות בפרשת פרה מטעם אשר אמרנו
לגודל כוח שלהם, כ"ש שנרמז בפרשת פרה אדומה עניין

ישראל, אשר כוחם נצחי לגמרי באין הפסק. לכך ראוי שיהיה
נרמז אצל פרה אדומה, לפי גודל

כוח ישראל אין לבוא לעומק השגה העליונה הזאת. ולכך נרמז
גם כן כוח ישראל בפרשת פרה אדומה, ולכך אמר: (ילקוט
שמעוני חוקת, יט)

דבר אחר: פרה, אלו ישראל שנאמר (הושע, ד) כי כפרה
סוררה סרר ישראל. אדומה, אלו ישראל שנאמר (איכה ד)

אדמו עצם מפנינים. תמימה, אלו ישראל שנאמר (שה"ש ב)
יונתי תמתי. אשר אין בה מום, אלו ישראל שנאמר (שם, ד)
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כלך יפה רעיתי ומום אין בך. אשר לא עלה עליה עול,
זה דורו של ירמיה שלא קבלו עליהם עולו של הקב"ה.

ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, זה ירמיה שנאמר (ירמיה, א) מן
הכהנים אשר בענתות. והוציא אותה אל מחוץ למחנה,

(עזרא, ה) ועמה הגלי לבבל. ושחט אותה לפניו, (מ"ב, כה)
ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור. ושרף

את הפרה לעיניו, (ירמיה, כב) וישרוף את בית ה' ואת בית
המלך. את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף,
(מלכים ב, כה) ואת כל בתי ירושלים ואת כל הבית הגדול
שרף באש. ולמה הוא קורא אותו הבית הגדול, אלא זה

בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי ששם היו מתנין גדולתו של
הקדוש ברוך הוא. ולקח,

זה נבוכדנצר. עץ ארז ואזוב ושני תולעת, זה חנניה מישראל
ועזריה. והשליך אל תוך שרפת הפרה, (דניאל, ג) קטל המון
שביבא די נורא. ואסף, זה הקב"ה דכתיב ביה (ישעיה, יא) ונשא
נס לגוים ואסף נדחי ישראל. איש, זה הקב"ה דכתיב ביה
(שמות, טו) ה' איש מלחמה. טהור, זה הקב"ה דכתי' (חבקוק
א) טהור עינים מראות ברע. את אפר הפרה, אלו גליותיהם של
ישראל. והניח אל מחוץ למחנה במקום טהור, זה ירושלים
שהיא טהורה. והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, לפי שבעולם
הזה ישראל מיטמאין ומיטהרין על ידי כהן, אבל לעתיד לבא
הקב"ה עתיד לטהרן, ומה טעם, (יחזקאל, לו) וזרקתי עליכם
מים טהורים וטהרתם וגו'.

בטול ארבע מלכויות נרמז במצות פרה אדומה
והנה, בטול אלו ארבע מלכויות וחזרת מלכות ישראל נרמז

דווקא במצות פרה אדומה, מפני כי בטול ארבע
מלכויות הוא מדרגה עליונה מאוד מאוד שיהיה בטל כוח

מלכויות אלו שהיו מושלים בעולם, ויהיו הפסדם בא ממקום
עליון מאוד. וכן חזרת מלכות ישראל למקומם הוא בא
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ממדרגה עליונה מאוד. ולא כמו שהוא בעולם הזה, אשר
הצלחת ארבע מלכויות אינו מן המדרגה העליונה. רק
הפסד אלו ארבע מלכויות וחזרת מלכות ישראל הוא נרמז

בפרה אדומה, כי המצווה של פרה אדומה מן המדרגה עליונה
מאוד ומפני עומקה לא נודעה. וכמו שהמצווה הזאת היא פרה
אדומה לא נודעה, כך חזרת מלכות ישראל למקומה והפסד
ארבע מלכויות לא נודע ולא נגלה הזמן לנביאים. ולפיכך שניהם
מן המדרגה העליונה לגמרי למי שיבין הדברים האלו, והם
עמוקים וברורים מאוד.
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