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מקאמה לפרשת חוקת

חוקת עולם...
"זאת חוקת התורה" )ואל תשאלו מה(
וייקחו אליך פרה אדומה תמימה.
אשר אין בה מום )כמו פרונקל עגול(
ואשר לא עלה עליה כל עול.

ויך את הסלע במטהו פעמיים
ולמרבה הפלא יצאו ממנו מים.
אך משה ואהרון על כך נענשו,
כי לא עשו בדיוק כפי שנתבקשו.

ונתתם אותה אל הכוהן אלעזר,
ושחטו אותה לפניו בידי אדם זר.
ושרפו הפרה ושמרו את א!פרה,
והוא ישמש לצורכי טוהרה.

יען כי לא האמנתם בי להקדישני
להכות את הסלע? זאת לא שמעתם ממני.
ומפני שלא קיימתם את מצוות האל,
לא תזכו להיכנס לארץ ישראל.

ומהו הטעם במצוות הפרה?
רש"י מסביר שזוהי גז%רה.
ואין לך רשות להרהר אחריה,
לפיכך נכתב "חוקה" לגביה.

וייסעו מקדש ויבואו ה ר ההר,
על גבול ארץ אדום העם נעצר.
וימות אהרון שם בראש ההר,
והכהונה הועברה לבנו אלעזר.

וגם בימינו דעתנו לא נחה,
אם שאלנו "למה?" וענו לנו "ככה".
אך מטבע הלשון "פרה אדומה"
נכנס לסלנג כמילה עלומה.

בני ישראל שוב החלו להאשים,
וישלח ה' בעם שרפים ונחשים.
וימת עם רב מבני ישראל,
ויבקשו ממשה בעבורם להתפלל.

קחו לדוגמה את שוקולד עלית,
"שוקולד פרה" בשפה עממית.
אפילו בצבע אדום נארז,
אך הקשר לפרה לנו הוא רז.

ויתפלל משה בעד העם

ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין,
ותמות שם מרים ותיקבר בין השיטין.
ומדוע נסמכה מיתתה לפרשת הפרה?
שאף מיתת צדיקים מהווה כפרה.
מרים עם באר המים מזוהה,
ועם מיתתה נסגרה הברזייה.
ולא היה מים לשתות לעדה,
ויכפו על אהרון ומשה ועידה.

ויצווהו ה' לעשות נחש להצילם.
ויעש נחש נחושת וישימהו על הנס,
וכל אדם פצוע הביט אליו וחי ,בנס!
לכן היום בצה"ל בחיל הרפואה,
נחש על נס הוא סמל מונע תחלואה.
על מלך מואב – טיפוס חלקלק,
לקלל את ישראל יגייס את בלק…
אייל לר

האל הציב למשה אז עובדה:
"קח את המטה והקהל את העדה,
ודיברתם אל הסלע למול עיניהם
והוצאת להם מים וישקו ילדיהם".
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