
 פרשת חוקת
 
 

בקיצור הציווי הוא לקחת פרה אדומה פרה אדומה.  בענייןפרשת חוקת מתחילה עם הציווי 

ולהביא אותה לאלעזר הכהן שישחט אותה, ולמרוח מדמה על פני אוהל מועד, ואחר כך ישרוף 

קחת עץ ארז ואזוב ושני ולהשליך אותם לתוך את הגופה של הפרה. אחר כך הוא צריך ל

הפרה. מהאפר של הפרה עושים מה שנקרא מי חטאת לטהר בו את האנשים שריפת 

 הנטמאים.

נוהגים לפרש פולחן פגני לכאורה שאף אחד לא מבין את הטעם שבו.  הדעה הרווחת היא שזה

 ")קהלת ז', כג( "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממנילשלמה המלך, החכם מכל אדם, את דברי 

 כהתייחסות לפרשת פרה אדומה, דהיינו גם הוא לא הבין מה טעם המצווה הזאת. 

 המלך לא הבין, אני על אחת כמה וכמה. שלמה ואם

הם באים  אבל הפרשה דנה גם בדברים אחרים. בני ישראל מגיעים למדבר צין ואין להם מים. 

 בטענות אל משה ואל אהרון ואומרים להם בין היתר כך:

נּו.ְוָלָמה ֲהב   יר  ְדָבר ַהֶזה ָלמּות ָשם ֲאַנְחנּו ּוְבעִּ  אֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהמִּ

 
 ?מה הזכירו בני ישראל את הצאן? מה זה יעזור להם במצבםלהשאלה  ונשאלת

בגרסאות שונות המופיע על אלכסנדר מוקדון את התשובה אפשר להבין מהסיפור הבא 

 :( ובתלמודיםויקרא ,בראשית)במדרשי רבא 

 
ֶצל ֶמֶלְך ָשם א   .ַקְצָיא ָהַלְך ֲאֶלְכַסְנְדרֹוס ֻמְקדֹון מִּ

ה ֶכֶסף ְוָזָהב  .ֶהְרָאהּו ַהְרב 

יֶכם ינ  ְראֹות דִּ י, ֶאָלא לִּ ְראֹות ַכְסְפֶכם ּוְזַהְבֶכם ָבאתִּ  .ָאַמר: ֹלא לִּ

י ַהֶמֶלְך ְפנ  ין לִּ י ְבנ י ָאָדם ְלדִּ ים ָבאּו ְשנ  ם יֹוְשבִּ  .ַעד ֶשה 

י ַהֶמֶלְך, ֻחְרָבה י ָאַמר ֶאָחד: ֲאדֹונִּ ָאָדם ֶזה ּו ָלַקְחתִּ יהָ מ  ְמָצא ַמְטמֹון ְבתֹוָכּה ְגַרְפתִּ י לוֹ  .ְונִּ ַמְטמֹון  ֹטל : ְָאַמְרתִּ
י י, ַמְטמֹון ֹלא ָלַקְחתִּ  .ֶשְלָך; ֻחְרָבה ָלַקְחתִּ

א  :ְוֶאָחד ָאַמר ְתָיר  ֹעֶנש ֶגֶזל  ָמה ַאָתה מִּ י ָכְך ַאף –מ  י ְלָך  ;ֲאנִּ ְתהֹום  –ַהֻחְרָבה ְוָכל ָמה ֶשְבתֹוָכּה ָמַכְרתִּ מִּ
יעַ   .ֶאֶרץ ַעד רּום ָרקִּ

ן ָזָכר ֶהם ְוָאַמר לֹו: י ש ְלָך ב   ?ָקָרא ַהֶמֶלְך ְלֶאָחד מ 

ן  .ָאַמר לֹו: ה 

י ְוָאַמר לֹו: י ש ְלָך ַבת נִּ  ?ָקָרא ַלש 

ן  .ָאַמר לֹו: ה 

ְשנ יֶהםָאַמר ָלֶהם:  א ַהַמְטמֹון לִּ יה  ָנְשאּו ֶזה ָלֶזה וִּ  .י ְלכּו ְויִּ

יל ֲאֶלְכַסְנְדרֹוס ְתחִּ ּהַ  הִּ י .ָתמ  י ֹלא ָיֶפה ַדְנתִּ ַּה, ְוכִּ  ?ָאַמר לֹו: ָמה ַאָתה ָתמ 

ן  .ָאַמר לֹו: ה 

יָת עֹוֶשה יַנְתֶכם, ָמה ָהיִּ ְמדִּ ין ֶזה בִּ לּו ָבא ְלָפֶניָך דִּ  ?בוֹ  ָאַמר לֹו: אִּ

ית ַהֶמֶלְך ד ְלב  ְך ֹראשֹו ֶשל ֶזה ְוֹראשֹו ֶשל ֶזה ְוַהַמְטמֹון י ר  י חֹות  יתִּ  .ָאַמר לֹו: ָהיִּ

יָרה ָלֶכם  ?ָאַמר לֹו: ְוַחָמה ְמאִּ



ן  .ָאַמר לֹו: ה 

יֶכם - ים ֲעל  ים יֹוְרדִּ  ?ּוְגָשמִּ

ן -  .ה 

יַנְתֶכם ְמדִּ ָמה ַדָקה ָאַמר לֹו. ֶשָמא י ש בִּ  ?ְבה 
ן  ָאַמר לֹו: ה 

יש :ָאַמר לוֹ  ַפח רּוחֹו ֶשל אֹותֹו ָהאִּ ָמה ַדָקה !תִּ ְזכּות ְבה  יֶכם בִּ ים ֲעל  ים יֹוְרדִּ יָרה ָלֶכם ְוַהְגָשמִּ  .ַהַחָמה ְמאִּ
הזכות לפעמים זכויות ואת הסיפור הבאתי כדי להראות שגם לבעלי חיים יש  ובכן, זה הסיפור.

 אדם. לכן בני ישראל מזכירים את הבהמות שלהם. שלהם עולה על הזכות של בני

ברור לנו שהסיפור הוא רק אבל היות והבאתי את הסיפור, כדאי גם לדון בהיבט אחר שלו. 

לא יודעים איפה זה קציא ומי גר בה. גם ממתי אלכסנדר מתעניין במשפט, ועוד סיפור. 

ו לשניהם היו רק בנים במשפט של ארץ עלומת שם? ומה אם לאחד הצדדים לא היו ילדים א

 או רק בנות? אני כבר לא מדבר על גיל לא מתאים של ילדים.

אף אחת משתי צורות המשפט היא לא דין צדק, לא אבל כוונת הסיפור היא אחרת. ברור ש

זאת של מלך קציא ולא זאת של אלכסנדר. לאמתו של דבר המטמון שייך לאחד מהצדדים, 

, היה מתברר למי מגיע המטמון. הסיפור רוצה להביא ואם השופטים היו נוהגים דין צדק

של אלכסנדר. במקרה הקיצונית לעימות בין הרחמנות הקיצונית של מלך קציא לבין האכזריות 

אם היה מתנהל  .של אלכסנדר, שני הצדדים היו יוצאים בהפסד ואפילו מאבדים את חייהם

של מלך  מפח נפש. במשפטמשפט אמת, אחד הצדדים היה יוצא מרוצה ואחר היה יוצא ב

מקרה כזה לא יכול להיות מקרה אמתי. מצד שני גם דרכו  שני הצדדים יוצאים מרוצים. קציא

של אלכסנדר היא לא דרך שבה העולם יכול להתקיים. היא דרך של הרג והרס. לכן הסיפור 

 נמצא במקום של דמיון.

 עד כאן ותודה על ההקשבה.

 שבת שלום.

 

  

 
 


