פרשת חוקת
פרשת חוקת מתחילה עם הציווי בעניין פרה אדומה .בקיצור הציווי הוא לקחת פרה אדומה
ולהביא אותה לאלעזר הכהן שישחט אותה ,ולמרוח מדמה על פני אוהל מועד ,ואחר כך ישרוף
את הגופה של הפרה .אחר כך הוא צריך לקחת עץ ארז ואזוב ושני ולהשליך אותם לתוך
שריפת הפרה .מהאפר של הפרה עושים מה שנקרא מי חטאת לטהר בו את האנשים
הנטמאים.
הדעה הרווחת היא שזה פולחן פגני לכאורה שאף אחד לא מבין את הטעם שבו .נוהגים לפרש
את דברי לשלמה המלך ,החכם מכל אדם" ,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני (קהלת ז' ,כג)"
כהתייחסות לפרשת פרה אדומה ,דהיינו גם הוא לא הבין מה טעם המצווה הזאת.
ואם שלמה המלך לא הבין ,אני על אחת כמה וכמה.
אבל הפרשה דנה גם בדברים אחרים .בני ישראל מגיעים למדבר צין ואין להם מים .הם באים
בטענות אל משה ואל אהרון ואומרים להם בין היתר כך:

אתם אֶ ת ְקהַ ל ה' אֶ ל הַ ִּמ ְדבָ ר הַ זֶה לָמּות ָשם אֲ נ ְַחנּו ּובְ עִּ ירנּו.
וְ לָמָ ה הֲ ב ֶ
ונשאלת השאלה למה הזכירו בני ישראל את הצאן? מה זה יעזור להם במצבם?
את התשובה אפשר להבין מהסיפור הבא על אלכסנדר מוקדון המופיע בגרסאות שונות
במדרשי רבא (בראשית ,ויקרא) ובתלמודים:
הָ לְַך אֲ לֶכְ סַ נְ ְדרוֹס מֻ ְקדוֹן ִּמ ָשם אצֶ ל מֶ לְֶך ַק ְציָא.
הֶ ְרָאהּו הַ ְרבה כֶסֶ ף וְ זָהָ ב.
אתי ,אֶ לָא לִּ ְראוֹת ִּדיניכֶם.
ָאמַ רֹ :לא לִּ ְראוֹת כ ְַספְ כֶם ּוזְ הַ בְ כֶם בָ ִּ
ָאדם לְ ִּדין לִּ פְ ני הַ מֶ לְֶך.
עַ ד ֶשהם יו ְֹשבִּ ים בָ אּו ְשני בְ ני ָ
ְָאמ ְר ִּתי ל ֹו :טֹל ַמ ְטמוֹן
ָאדם זֶה ּוגְ ַרפְ ִּתיהָ וְ נִּ ְמצָ א ַמ ְטמוֹן ְבת ֹוכָּהַ .
ָאמַ ר אֶ חָ ד :אֲ דוֹנִּ י הַ מֶ לְֶך ,חֻ ְרבָ ה ל ַָק ְח ִּתי מ ָ
ֶשלְ ָך; חֻ ְרבָ ה ל ַָק ְח ִּתי ,מַ ְטמוֹן ֹלא ל ַָק ְח ִּתי.
וְ אֶ חָ ד ָאמַ ר  :מָ ה אַ ָתה ִּמ ְתיָרא מ ֹענֶש ֶגזֶל – ַאף אֲ נִּ י כְָך; הַ חֻ ְרבָ ה וְ כָל ָמה ֶש ְבת ֹוכָּה ָמכ ְַר ִּתי לְ ָך – ִּמ ְתהוֹם
אֶ ֶרץ עַ ד רּום ָר ִּקיעַ .
ָק ָרא הַ מֶ לְֶך לְ אֶ חָ ד מהֶ ם וְ ָאמַ ר לוֹ :יש לְ ָך בן ָזכָר?
ָאמַ ר לוֹ :הן.
ָק ָרא לַשנִּ י וְ ָאמַ ר לוֹ :יש לְ ָך בַ ת?
ָאמַ ר לוֹ :הן.
ָאמַ ר לָהֶ ם :ילְ כּו וְ ִּינ ְָשאּו זֶה ָלזֶה וִּ יהא הַ מַ ְטמוֹן לִּ ְשניהֶ ם.
ִּה ְת ִּחיל אֲ לֶכְ ַסנְ ְדרוֹס ָתמּהַ ָ.אמַ ר לוֹ :מָ ה אַ ָתה ָתמּהַ  ,וְ כִּ י ֹלא יָפֶ ה ַדנְ ִּתי?
ָאמַ ר לוֹ :הן.
ִּית עו ֶֹשה ב ֹו?
ָאמַ ר לוִֹּ :אלּו בָ א לְ פָ נֶיָך ִּדין זֶה בִּ ְמ ִּדינ ְַתכֶם ,מָ ה הָ י ָ
ִּיתי חוֹתְך רֹאש ֹו ֶשל זֶה וְ רֹאש ֹו ֶשל זֶה וְ הַ מַ ְטמוֹן ירד לְ בית הַ מֶ לְֶך.
ָאמַ ר לוֹ :הָ י ִּ
ָאמַ ר לוֹ :וְ חַ מָ ה ְמ ִּא ָירה ָלכֶם?

ָאמַ ר לוֹ :הן.
 ּוגְ ָש ִּמים יו ְֹר ִּדים עֲ ליכֶם? הן.ָאמַ ר לוֶֹ .שמָ א יש בִּ ְמ ִּדינ ְַתכֶם בְ המָ ה ַד ָקה?
ָאמַ ר לוֹ :הן
ָאמַ ר ל ֹו ִּ :תפַ ח רּוח ֹו ֶשל אוֹת ֹו הָ ִּאיש! בִּ זְ כּות בְ המָ ה ַד ָקה הַ חַ מָ ה ְמ ִּא ָירה ָלכֶם וְ הַ גְ ָש ִּמים יו ְֹר ִּדים עֲ ליכֶם.

ובכן ,זה הסיפור .את הסיפור הבאתי כדי להראות שגם לבעלי חיים יש זכויות ולפעמים הזכות
שלהם עולה על הזכות של בני אדם .לכן בני ישראל מזכירים את הבהמות שלהם.
אבל היות והבאתי את הסיפור ,כדאי גם לדון בהיבט אחר שלו .ברור לנו שהסיפור הוא רק
סיפור .לא יודעים איפה זה קציא ומי גר בה .גם ממתי אלכסנדר מתעניין במשפט ,ועוד
במשפט של ארץ עלומת שם? ומה אם לאחד הצדדים לא היו ילדים או לשניהם היו רק בנים
או רק בנות? אני כבר לא מדבר על גיל לא מתאים של ילדים.
אבל כוונת הסיפור היא אחרת .ברור שאף אחת משתי צורות המשפט היא לא דין צדק ,לא
זאת של מלך קציא ולא זאת של אלכסנדר .לאמתו של דבר המטמון שייך לאחד מהצדדים,
ואם השופטים היו נוהגים דין צדק ,היה מתברר למי מגיע המטמון .הסיפור רוצה להביא
לעימות בין הרחמנות הקיצונית של מלך קציא לבין האכזריות הקיצונית של אלכסנדר .במקרה
של אלכסנדר ,שני הצדדים היו יוצאים בהפסד ואפילו מאבדים את חייהם .אם היה מתנהל
משפט אמת ,אחד הצדדים היה יוצא מרוצה ואחר היה יוצא במפח נפש .במשפט של מלך
קציא שני הצדדים יוצאים מרוצים .מקרה כזה לא יכול להיות מקרה אמתי .מצד שני גם דרכו
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.

