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פרה פרה
פרה אפוקליפטית :האם הפרה
האדומה הראשונה שנולדה בישראל
מזה  2,000שנה מבשרת רעות
לכולנו? מכון המקדש בירושלים
הודיע על לידת פרה אדומה
"טהורה" ,ראשונה מזה  2,000שנה,
המסמלת את בניית בית המקדש
השלישי ,בוא המשיח וקץ כל הימים?
כתבה שפורסמה באתר וואלה •

ראובן זלץ

מכון המקדש בירושלים מאשר כי ב 28-באוגוסט השנה נולדה
פרה אדומה "טהורה"  -לראשונה מאז ימי בית המקדש השניה
והיא עשוייה להגשים נבואה תנכ"ית על בוא המשיח וקץ כל
הימים .כדי שהפרה תעמוד בדרישות הנבואה ,היא צריכה
להיות אדומה לגמרי  -דבר אותו רבנים מומחים אישרו כמה
ימים לאחר לידתה .במידה והיא לא תצמיח שיערות לבנות
או שחורות ,היא תוכרז סופית כפרה האדומה הראשונה
שנולדה מזה  2,000שנה בארץ ישראל  -ותהפוך ,לצערה,
לקורבן ,אפרה ישמש לטיהור אנשים טמאים ולבניית בית
המקדש השלישי .על פי הנבואה ,לידתה והקרבתה של הפרה
האדומה יקדמו להקמת בית המקדש השלישי בירושלים ,בואו
של המשיח ,תחיית המתים :-uיום הדין הגדול"  -יום הדין
העולמי ,הוא היום בו יעניש ה' את כל החוטאים והפושעים,
כולל את החוטאים מקרב עם ישראל ,ולכן על פי האמונה
יהיה זה :יום חושך ולא אור ,יום של אסון נורא ,לעולם כולו.
"ברעיון זה משתלב רעיון בואו של המשיח (שאמור להיות זה
שישחט את הפרה האדומה) ,ויום ה' נחשב ל"חבלי משיח":
השלב המקדים את בוא המשיח ,שלב של סבל ויסורים קשים
שיבואו על עם ישראל לפני הגאולה האחרונה .יום ה' הוא
כינוי קבוע לאחרית הימים בדבריהם של הנביאים ישעיהו,
יואל ,עמוס ,עובדיה ,צפניה ויחזקאל .יום ה' נקרא גם "יום
פקודה"  -יום בו יזכור ה' ויעניש את החוטאים ,כדברי הנביא
"ּבאּו יְ ֵמי ַה ְּפ ֻק ָּדהָּ ,באּו יְ ֵמי ַה ִּׁשּלֻ ם" (ט'  .)7וכן ,ככל
הושעָ :
הנראה רובנו הגדול נחשב חוטאים לפי הנביאים.

בעת הקרבת
הפרה האדומה
הפוטנציאלית ,מתכנן
מכון המקדש לבנות
את בית המקדש
השלישי בהר המוריה
או בהר הבית
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ניצל מבית המטבחיים בזכות גודלו

"ברגע שהוא קם ומתחיל ללכת,
שובל של פרות הולך בעקבותיו.
אי אפשר שלא להרגיש כשהוא
נמצא בתנועה"

פרה אדומה תוצרת הארץ

בסרטון ששחרר המכון ניתן לראות את העגלה הקטנה לצד
אמה .ממכון המקדש נמסר שהפרה עברה בדיקה מקיפה בידי
רבנים ואלה קבעו כי היא "מועמדת בת-קיימא לפרה האדומה
המקראית" וכי היא "צפויה להביא לחזרתו של הטוהר
המקראי לעולם" .המכון ייסד לפני כשנתיים את הפרויקט
במטרה להביא לעולם פרה אדומה .הוא ביסס מספר מקומות
אפשריים ברחבי המדינה בהם מגדלים עדרי פרות בכדי לגדל
פרות אדומות פוטנציאליות .את הפרה האדומה המושלמת
הוא ניסה לגדל באמצעות ברירה מלאכותית בעדר של 500
פרות אנגוס אדומות ,שייבאו לשם כך מנברסקה לעמק הירדן
בסיועו של מטיף נוצרי ממיסיסיפי .למרות שיש ברחבי
העולם מקומות רבים בהם מגדלים עדרי פרות אדומות,
הדרישה היא שתהיה "תמימה" ,כלומר אדומה לגמרי ,ולכן
קיים קושי במציאת פרה העומדת בדרישות הטהרה .בעת
הקרבת הפרה האדומה הפוטנציאלית ,מתכנן מכון המקדש
לבנות את בית המקדש השלישי בהר המוריה או בהר הבית.
הרב חיים ריצ'מן ,דובר ומנהל המחלקה הבינלאומית של מכון
המקדש בעיר העתיקה בירושלים ,מאמין שהגיע הזמן לבנות
את בית המקדש השלישי .בראיון שהעניק ל"הארץ" אמר
ריצ'מן עם תחילת הפרוייקט" :אני אישית צמחוני ,ואני מבין
אנשים שמסתייגים מזה .אבל קראתי שבליל הסופרבול נאכלו
המבורגרים שהוכנו מ 7.7-מיליון פרות ,אז פה אנחנו מדברים
על פרה אחת ,שתמלא ייעוד אלוקי .שלא תטעו  -הפרויקט
הזה הוא לא פחות מהשלב הראשון בהשבת הטהרה לעולם,
שזה השלב הראשון לבניית בית המקדש 2000 .שנים אנחנו
מתאבלים על בית המקדש ,אבל העתיד בידיים שלנו".

הכירו את הפר שגודלו המפלצתי
הצילו מלהפוך לסטייק
ניקרס מגיע לגובה של  1.94מטרים ולמשקל של לא פחות
מ 1.4-טון .הוא ניצל מבית המטבחיים כי פשוט לא הצליח
לעבור דרך הדלת .עוד כתבה שפורסמה באתר וואלה
הכירו את ניקרס  -הפר הגדול ביותר באוסטרליה וכמעט גם
בכל העולם .הוא בן  7וחי בחווה ליד אגם פרסטון ,שבמערב
אוסטרליה .הפר ,מזן הולשטיין-פריזיאן ,מגיע לגובה של 1.94
מטרים  -כ 45-ס"מ יותר מיתר חבריו לעדר  -ולמשקל של
 1.4טון  -כפול מהם .בזכות גובהו הוא נותר בחייו .בעליו,
ג'ף פירסון סיפר שגודלו לא אפשר לו להוביל אותו אל בית
המטבחיים ,כי הוא פשוט לא עבר בדלת.
הוא אמר ל" :ABC.Net.Au -יש לנו מחזור גבוה של בקר
והיה לו מספיק מזל כדי להישאר מאחור" .בחווה הוא
מסייע לפירסון להוביל את העדר" ,לאן שהוא ילך ,כולם
הולכים אחריו" ,הוא אמר" ,ברגע שהוא קם ומתחיל ללכת,
שובל של פרות הולך בעקבותיו .אי אפשר שלא להרגיש
כשהוא נמצא בתנועה"▲ .
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