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קהלת, טולסטוי ופרה אדומה
הצוות לרה ,תוההא ההוליעה בתחיפת לרשתנוא נחשבת פהצווה 
ושפ  לרה  לרשיית  שפ  הלתיחה  היפות  פהבנה.  ביותר  הקשה 
ת ַהּתֹוָרה"א התלרשות בתרך כפפ כ,והרות  לרשתנו כופהא "זֹ,ת ֻחּקַ
פתין  כפוהר  בתורהא  פ"חוק"  העיפ,ית  התוגהה  ז,ת  כך:  העין 

שהגיונו עהום ו,ופי רחוק פ,ין חקר.

ההתובר ב קס פ הרת ,תם שב, בהגע עם גולת ,תם התא 
הקור  הו,  ההת  ,פיה.  סהיכות  שפ  הסויהים  בסוגים  נהצ,  ,ו 
פהיכנס  היה  יכופ  פ,  שנ ה,  ו,תם  בתורה;  הר,שי  ה וה,ה 
פתחוהי ההשכן וההקתש עת שָ ַהר בתהפיך ש,רך שבעה יהים.

ַ,ת "ֵהי ניתה": הכוהן התיז  בתהפיך זהא רכיב הרכזי הו, ַהּזָ
יש  ר,שיתא  בלרשה.  התו,ר  הכנתו  ש,ולן  נוזפ  ההי הר  עפ 
פהצו, לרה ,תוהה ש,ין בה הום ושפ, עפה עפיה עופא כפוהר 
פ, שיהשה פעבותה. ,ת הלרה שוח יםא ושורלים החוץ פהחנה. 
פ,לר השרלה הוסילים עץ ,רזא ,זוב ושִני תופעתא צהר שנצבע 
ניתהא הושם קוהץ  בתופעת השני. ה,לר נשהר; וכתי פהכין הי 
ההנו בכפי עם הים חיים. הן ההים הפפו היזו עפ  ה,י־ההת. 
ה ה,  ה ה,א  ,ת  הה הר  עצהו  ,ותו  קס  הלרתוקסא  פהרבה 
הי  בהכנת  ההעורבים  ,ת  ,חת  פיום  הו, ה ה,  ה הורים:  ,ת 

הניתה והנוגעים בהם. 

ה,ז חורבן הבית ,ין תין לרה ,תוהה התקיים. ,ך גם היום 
חוקים  "חוק".  ההו  פהבין  וכתרך  כשפעצהוא   — חשיבותו  רבה 
,חרים בתורה הםא בין היתרא ,יסור ,כיפת בשר בחפבא ,יסור 
השתה  זריעת  ו,יסור  )שע נז(א  ולשתים  צהר  תערובת  פבישת 
בשני סוגי זרע העורבים )כפ,יים(. פחוקים ניתנו הסברים שונים 

ה,ות זה הזה.

ההלורסם בהם הו, שחוק הו, תין ש,יננו יכופים פהבינו 
בשכפנו. יש פו לשר בעיני ,פוהיםא ,בפ פ, בעיני ,תם. ,יננו 
יכופים פש,וף פהשגת חוכהה קוסהית שת,לשר פנו פעהות עפ 
 עהו ועפ תכפיתו. ,ו ,ופיא בניסוחו שפ רב סעתיה ג,ון בחפק 
ג שפ 'ה,הונות והתעות'א החוק הו, הצווה שניתנה ,ך ורק כתי 
שנקבפ שכר עפ קיוהה. חז"פ הותו כי ,ת החוקיםא כגון ,יסור 
בשר בחפבא ,ין הגויים יכופים פהביןא ובעיניהם ,פו הן ,הונות 
 לפות נ ופות רציונפיות — בניגות פ"השל ים"א כפוהר הצוות 
שבין ,תם פחברו ההתבססות עפ צתק ועפ חסתא ופ"ֵעתֹות"א כפוהר 
"תברים שהש ן  הם  החוקים  היס ורי.  פזיכרון  הנוגעות  הצוות 

השיב עפיהן"א כפוהר פועג פהם.1

הרהב"ם ר,ה ,ת התברים ,חרת. הו, גרס כי שום הצווה 
פתעתוא ה וען שתיתכן הצווה חסרת  ,ירציונפית;  ,ינה  ,פוהית 
לשר ,והר בעצם ש,פוהים נחות הבני ,תם. החוקים רק נר,ים פנו 
נ ופי היגיוןא כי שכחנו ,ת ההקשר ההקורי שניתנו בו — הקשר שפ 
עופם לג,ני. כפ ,חת הן החוקים הפפו הו, תחייה שפ לרק יקה 
,פיפית הסויהתא וחינוך נגתה. רוב הלרק יקות הפפו עברו בינתיים 

הן העופםא ופכן החוקים נר,ים פנו כיום קשים פהבנה.2

גישה שפישיתא שהרהב"ן ,יהץ בה,ה ה־133 ורש"ר הירש 
שכֵפפ בה,ה ה־19א גורסת שהחוקים הם תינים שנועתו פפהתנו 

פרשת
חוקת

פעיפוי נשהת: לינחס בן יעקב ,שר ,ייזא עזרי,פ בן ,ריה פייב שר ר
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ב ֶ,פ ֶהָעָלר )קהפת  פ ָשׁ ְוַהֹכּ פ ָהָיה ִהן ֶהָעָלר  ֶ,ָחת; ַהֹכּ
גא י -כ(.

היתיעה כי ָיהּות ִהצהיתה ,צפו כפ תחושה שפ השהעות בחיים. 
בחיינו.  הה שהשגנו  פכפ  הותנו  ,חר  יקרה  הה  הושג  פנו  ,ין 
ההוות פועג פהעפותינו: הגיבור עפופ פהות צעירא ותווק, הלחתן 
כש,נו  ,חר.  ב,ולן  הו,א  ,ף  יהים. השכופ  רגי  פה,ריך  צלוי 
ה,בתים ,ת ,הובינו נקרעת רקהת חיינוא ,ופי פבפי שוב. ההוות 
ה ה, ,ותנו בהובן הלשו  וה,כזר ביותר שפ ההיפה: הסוליות 

שפנו לוערת תהום ביננו פבין נצחיותו שפ ה,פ.

,פ הלחת הזהא הקיוהי והתהוהיא הכוון  קס הלרה ה,תוהה. 
הי,  ,תםא  עופ  פפ,  הבויתתא  פ,  בההה  הורהא  עצההא  הלרה 
הסהפ ההובהק פחיוניותא פחיים בהובנם הביופוגי ה הור. הצבע 
החיים.  תהצית  התםא  צבע  הו,  שני־התופעת  ושפ  ה,תום שפה 
ה,רזא הגבוה בעציםא הגפם ,ת הפו, חיוניותם שפ החיים בגרסתם 
פ,לר  הולכים  ,פה  כפ  הסהפ  והר.  הצנוע  ה,זוב  הצהחית. 
ה,לר  ,ך  הסוליות.  שפ  התרה י  גיפוהה  ה,שא  שפ  בפהבותיה 
נההפ שוב בהים החייםא הזורהיםא פהזכירנו כי הותו שפ ה,תם 
,ינו סולו ההוחפ  שכן הו, התחתש בחיי צ,צ,יוא וברוח ש,ינה 
התה עם הגוף. תור הת ותור נופת. חייו שפ ,תם נגהריםא ,ך פ, 
החיים בכפפותם. הי שיחיו ,חרינו יהשיכו בהה שהתחפנוא ו,נו 
יינש,ו  ועקבותינו  סוףא  פה  ש,ין  זריהה  הם  החיים  בהם.  נחיה 

בזרם הזה הפ,ה ,פ העתית.

,ת הה שהרגיש קהפת ביהי קתם שב וחווה בעוצהה בעיתן 
ההותרני פב  ופס וי. הו, סילר עפ כך בהסתו "ויתוי". כשכתב 
שניים  לרסום  ,חר  היה  כבר  ויותרא  חהישים  בן  והו,  ,ותהא 
ושפום'  'הפחהה  לעםא  ,י  שנכתבו  ביותר  התגופים  ההרוה,נים 

עפ שפהותו שפ ה בע. פ בע יש חוקיםא תחוהים וגבופות השפוא 
והלרתם הי, ביזוי הפ,כתו שפ בור, עופם ו,יום עפ ה בע עצהו. 
עם ,פה שהקורם  )צהר(  בחי  ,ריגים שהקורם  פערבב  ,ין  פכן 
הותה  עם  )חפב(  בההה  שפ  חיים  פערבב  ו,ין  )לשתן(א  בצוהח 
)בשר(. ,שר פלרה ה,תוההא רש"ר הירש הסביר שה קס ה הר 
פעובַתת  פהוותא  היחשלותו  פו  שגורהת  התיכ,ון  הן  ה,תם  ,ת 

הסֹוליות ה,נושית. 

במתכוון  שנועדו  מצוות  הם  שהחוקים  הי,  שפי  תעתי 
הקדם־מצחית.  האונה  את   — הרציונלי  המוח  את  לעקוף 
ההיפה "חוק" ב,ה ההשורש חק"ק. הכתיבה הי, עפ לני הש ח; 
החקיקה הגיעה ,פ התחת פו.  קסים חותרים הרבה התחת פלני 
הש ח שפ התותעהא ותווק, השום כך הם חיוניים. ,יננו יצורים 
רציונפיים פגהרי; תווק, כ,שר ,נו חושבים עצהנו פרציונפיים 
,נו עפופים פעשות שגי,ות עצוהות. בהוחנו נהצ,ת ההערכת 
שפ  נוסף  חפק  ב,היגתפהא  רגשי.  הוח  העין  שהי,  הפיהביתא 
פסכנה  הייתיות  תגובות  שפ  יעיפה  ֶערכה  ההוקהת  ההוחא 
לו נצי,פית — בריחהא קלי,ה ,ו פחיהה. כדי שמערכת מוסר 
הי,  האנושי.  בטבע  להכיר  מוכרחה  היא  אדם,  בני  תהלום 

חייבת פהתייחס ,פ לחתינו.

הלחת העהוק ביותר ההקנן ברובנו הו, ,יהת ההוות. כתברי 
פה־רושלוקוא ",פ שניים ,יננו יכופים פהישיר הב : ,פ השהש 
ו,פ ההוות". החבר הגיפת קהפת היה הן ההתבוננים ההעהיקים 

ביותר בצפ ה רגי שההוות ה יפ עפ חיינו:

ֵהָהה ּוִהְקֶרה ֶ,ָחת ָפֶהם:  י ִהְקֶרה ְבֵני ָהָ,ָתם ּוִהְקֶרה ַהְבּ ִכּ
ָהָ,ָתם  ּוהֹוַתר  פא  ַפֹכּ ֶ,ָחת  ְורּוַח  ֶזהא  הֹות  ן  ֵכּ ֶזה  הֹות  ְכּ
ָהקֹום  ֶ,פ  הֹוֵפְך  פ  ַהֹכּ ָהֶבפ.  פ  ַהֹכּ י  ִכּ ָ,ִיןא  ֵהָהה  ַהְבּ ִהן 
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החתשים ,ת חיבורנו פחיים. יגוננו התהוסס , ־,  בזכות הגענו 
עם החברים וההשלחהא כלי ש,לר הלרה התהוסס בהים החיים. 
התנקינוא  ָ ַהרנוא  בהיתת־הה  ,ך  שכופיםא  עותנו  השבעה  בתום 

ו,נו הסוגפים פחזור ופהתהותת עם החיים.

הרשים  ,נו  ,ם  הצפ־ההוות  פקום  שבכוחנו  ה,הין  ,ני 
פעצהנו פהירל, בעזרת ,פוהי החיים. ,ך פשם כך ,נו זקוקים 
פעזרתם שפ ,חרים. ",ין חבוש התיר עצהו הבית ה,סורים".5 
,נו צריכים כוהן שיזה עפינו ,ת הי ה הרה. ,נו צריכים הנחהים 
שיריהו ,יתנו ,ת הש, יגוננו. ,ך העפ פכופ ה,הונהא זו ,שר 
כהו ה"חוקים" שוכנת עהוק התחת פשכפ הרציונפיא הי, ,שר 

יכופה פעזור ברילוי הלחתים ההקננים בעוהק נשהתנו. 

5

גתופתו  הוב חת.  הייתה  הסלרותית  הורשתו  קרנינה'.  ו',נה 
,חוזה  וגם  יפתיםא  פו  היו  נשויא  היה  הו,  כופו.  בעופם  הוכרה 
גתופה הייתה פוא וברי,ות  ובה. ובכפ ז,ת ָתכלה עפיו תחושה 
קיוהית שפ חוסר  עםא פנוכח היתיעה כי כופנו נהות. הו, צי   
ב,ריכות ההגיפת קהפת. החשבות הת,בתות הצילו ,ותו. הש,פה 
פ, הרלתה ההנו: "ה,ם יש בחיי השהעותא שההוות ההצלה פי 

ב,ולן בפתי נהנע פ, יהחה ,ותה?"

שפוהר:  ברורא  פי  "נעשה  ,ך  בהתעא  תשובה  חילש  הו, 
בחפפ ובזהן ,ינסוליים הכופ התלתחא השתכפפא הוסיף הורכבות 
ונחפק — לירושו פ, פוהר תבר". ההתע עוסק בסיבות ותוצ,ותא 
פ, בתכפית ובלשר. בסולו שפ תבר הגיע פהסקנה כי רק ה,הונה 
התתית הוצי,ה ,ת החיים הסתהיותם. "היתע התבוניא ההגופם 
בהפוהתים ובחכהיםא שופפ ,ת השהעות החיים". נתרש תבר־הה 
בהכרח  יש  הרי  חיא  ה,תם  ,ם  החיים.  כוח  הינה  ",הונה  ,חר. 
השהו שהו, ה,הין בו. ,פהפ, ה,הין שיש בשביפ הה פחיותא 
ו,יינו הבין שהסולי ,ינו ,פ, צפ  פ, היה חי. ,ם ,יננו רו,ה 
חופףא הו, ה,הין בסולי; ,ם הו, הבין שהסולי הו, צפ חופףא 

עפיו פה,הין ב,ינסוף. ,י־,לשר פחיות בפי ,הונה".4

השום כךא כתי פנצח ,ת ה וה,ה שבהגע עם ההוותא חייב 
פהיות הפיך שיעקוף ,ת היתע הרציונפי. ב קס הלרה ה,תוההא 
ההוות שבפע ,ת החיים נההפ בהי החיים — וה,נשים שההים 
ה,פה הוזים עפיהם הי הרים ויכופים שוב פהיכנס פהקום שריית 

השכינה ופחתש ,ת הגעם עם הנצחי. 

היהים  בן שבעת  ההי הרות  והפיך  ,תוההא  לרה  פנו  ,ין 
,ינו נוהג עות — ,ך נוהג ביהינו הנהג שבעת יהי ה,בפותא שבו 
,נשים ,חריםא שפ, ב,ו בהגע עם ההוותא הנחהים ,ותנו וכך 
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