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  שרון ברקת                                                                                       ג"תשס -פרשת צו 
  
  

בהתא� למקו� הגדול אותו ". פרשת הקורבנות"היא השניה בחטיבת " צו"פרשת 

נידו� עניי� זה בהרחבה ובפירוט רבי� , תפסה עבודת הקורבנות במציאות הדתית

פילוסופיי� , סמליי� ותועלתניי�, ורבי� מאד ה� ג� ההסברי� והפירושי�, ביותר

  .שניתנו וניתני� לדיני הקורבנות בתולדות ההגות האנושית, ואחרי�, ומיסטיי�

מתבסס ומתעצ� בפרשת , קורב� –אש�  –חטא ": ויקרא"המשולש שפגשנו בפרשת 

, תנה לזה שמות משלהמסתבר שהרבה שני� לפני שהפסיכולוגיה המודרנית נ". צו"

  : אבותינו במדבר כבר ידעו

מייחד א" הוא " זאת תורת", הביטוי. )א', ויקרא ז( "ְוזֹאת ��ַרת ָה�ָ	� קֶֹד	 ָקָדִ	י� ה�א"

הנובעת ' מוגדרי� כעבודת ה תשבה הקורבנו, "ויקרא"מפרשת " צו"את פרשת 

אלא העובדה שיש , צמוואילו כא� העיקר בקורב� אינו הקורב� ע, מהתנהגות האד�

  .בו משו� קיו� התורה

�ִמֶ�ַתח אֶֹהל מ�ֵעד לֹא ": הפרשה מצביעה ג� על שורשיו האפשריי� של קורב� נוס"

אי� . )לג', ויקרא ח(  "ֵתְצא� ִ	ְבַעת ָיִמי� ַעד י�� ְמלֹאת ְיֵמי ִמ�"ֵאיֶכ� ִ!י ִ	ְבַעת ָיִמי� ְיַמֵ�א ֶאת ֶיְדֶכ�

שהשבוע הזה באוהל במדבר הוא , כל מי שעשה אי פע� מילואי�כפי שיודע , ספק

שהיתה יכולה להתקצר א� , רק אימו� הכנה לקראת תקופת מילואי� ארוכה יותר

, כל משנני מצוות הקורבנות היו נותני� את דעת� ג� על הקורב� המודרני הזה

  .ונושאי� יחד בנטל

� במדבר סמו# אלינו נלחמי, בעצ� הרגעי� האלה שבה� נכתב ונקרא הד" הזה

המלחמה הזאת , ואני תקווה שכ# זה יימש#, נכו� לעכשיו. חיילי� אחרי� אלו באלו

אי� . ושוב מישהו אחר ישל� את המחיר, נוגעת לנו בער# כמו עבודת הקורבנות

  .כמו שאי� קורבנות שמחי�, מלחמות צודקות

  :בועעל פרשת הש יוזה הזמ� לפנות אל המקורות שמלווי� את מחשבותי

  

   � חוקי� ונותני חוקי�  �

  

  .והוא רצה לתת חוקי� לנתיניו, והוא היה חכ�, לפני דורות היה מל% גדול

וכול� . לבוא אל בירתו ולחוקק את החוקי�, מאל+ שבטי�, הוא זימ, אליו אל+ אנשי� חכמי�

  .באו

כתה ב, והוא קרא בכתובי�, הונחו לפני המל%, כתובי� על קל+, אבל שעה שאל+ החוקי�

  .כיוו, שעד כה לא ידע כי קיימי� אל+ מיני פשע בממלכתו. נשמתו מרוב מרירות

  .שבעה חוקי� בלבד. את החוקי�, בעצמו, ובחיו% על שפתיו הכתיב, אז קרא למזכירו
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וכל . ומלאי זע� חזרו לשבטיה� וביד� החוקי� שחוקקו, אל+ האנשי� החכמי� עזבו את בירתו

  .כמי�שבט קיי� את חוקי האנשי� הח

וה� , סוהר/אבל יש בה אל+ בתי, זו אר. גדולה. אפילו עד ימינו אלו, לכ, יש לה� אל+ חוקי�

  .שעברו על אל+ החוקי�, מלאי� נשי� וגברי�

  .ומל% חכ� אחד בלבד –חוקי� /אבל אנשיה ה� צאצאי אל+ נותני, זו אר. גדולה, אכ,

 "מיתת כלולות/ הנודד "מתו% , וברא,'ליל ג'ח

  

  

  

תמיד אתה : "ולבסו+ שאל אותו בלחש, עקב בעיניו אחר האריה המתרוצ. אנה ואנה בסטיא,

  "?לבד%

בפני� מוסבי� ממנו והלאה חזר בקולו . א% הפע� לא הסתכל בבסטיא,, שוב נעצר האריה ודמ�

  !"לבדי: "הרוע�

  .המילה הדהדה בי, כותלי המערה

אני נושא את . בי הופ% מדבר ציההכל סבי, בכל אשר אפנה. וג� מפעלי –המדבר הוא ממלכתי "

א� לא בדידות , מה יוכל הגורל לייעד לי, מאכלת, בהיותי עשוי אש קטלנית. המדבר בתוכי

  "?נצחית

  .נבו% ומיצר, בסטיא, שתק

הנושא את סמל הקיסרית , אתה. "נוע. בנער את עיניו הלוהטות, אמר האריה, "אדוני"

  "?י למות ע� רדת הלילהמדוע ניטל על, התוכל להסביר לי, הילדותית

  .אמר בסטיא,, "יוכל לצמוח במדבר הצבעי�, הלילה/ יער, כדי שפרילי,"

  "?מהו זה. "חזר אחריו האריה, "?פרילי,"

בעוד האריה מקשיב משתומ� . העד שכולו אור חי וצומח/אז סח לו בסטיא, על נפלאות יער

הבורקי� , צמחי� הזרחניי�תיאר בסטיא, את יופיי� המופלא ורבגוניות� של ה, ואחוז קס�

את יפעת� החלומית וגודל� , שאינה פוסקת ואינה יודעת רס,, את צמיחת� החרישית, באור

  .התלהבותו גברה תו% כדי דיבור ועיני האריה התלהטו יותר ויותר. שלא ייאמ,

אבל פרילי, היה בולע הכל . יכול להתקיי� רק בשעה שאתה מאוב,", סיכ� בסטיא,, "כל זה"

פרילי, . אלמלא נכפתה עליו מיתה והתפוררות לאבק ברגע שאתה מקי. לחיי�, ק את עצמווחונ

  ".ואתה זקוקי� זה לזה

  .שעה ארוכה החשה האריה

והשניי� טובי� , שמותי נות, חיי� וחיי מעניקי� מוות, עכשיו אני רואה. "אמר לבסו+, "אדוני"

  ".אני מודה ל%. עכשיו מבי, אני את פשר קיומי. ה�

 "הסיפור שאינו נגמר"מתו% , אל אנדהמיכ


