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ריפוי טראומת האובדן
שנתיים נירשו לי להתיושש אאות יבי זיכרונו לברכה. כאע  
עשרים שנה עברו, ועייין קשה לי להסביר לאה. הוי לי נב ר 
בבתיואיות ולי ביאי יאיו. הוי הגיע יל עואק העשור התשיעי 
לחייו. בשנותיו היחרונות הוי עבר חאישה ניתוחים, וכל יחי 
הרביתי  כרב  בתבקייי  הרי  לכך,  ואעבר  אכוחותיו.  גרע  אהם 
לערוך לוויות ולנחם יבלים. חשבתי שיני יויע ייך נריה יבל 

אקרוב.

יארו  חז"ל  ביבל.  ירוכה  התבוססות  עוייו  לי  חכאינו 
שהקב"ה שויל יים שאיריך ביבלו יתר על האייה, "יי יתם 
רחאנים בו יותר אאני?" 1 הראב"ם בוסק, "יל יתקשה יים על 
ֻניּו לֹו' )יראיהו כב,  ְבּכּו ְלֵאת ְוַיל ּתָ אתו יתר איי, שניאר 'ַיל ּתִ
י( — כלואר יתר איי. שזה ]האוות[ הוי אנהגו של עולם; והאצער 
ניירים  אחריגים  לבי  זה  יבש".2  הרי  העולם,  אנהג  על  עצאו 

ביותר, תקובת היבל הארבית בהלכה היי שנה יחת.

ינחנו  תאיי  לי  עזרה.  לי  הללו  העוביות  שיייעת  ילי 
יחרים  יצל  תנחואים  ביקורי  תאיי  ולי  לרגשותינו.  ייונים 
אכינים יותך לחוויית היובין היישית שלך. ההלכה אווסתת ית 
ההתנהגות שלנו כלבי חוץ, יך לי ית הרגשות שבלבנו בניאה; 
אצווה  כשהתורה  לאשל  רגשות,  על  זית  בכל  איברת  וכשהיי 

לאונחיה  כלל  בירך  זית  אתרגאת  ההלכה  לשנוי,  ולי  ליהוב 
ההתנהגותיים, אתוך הנחה כי "יחרי האעשים נאשכים הלבבות".3 

שלי,  הישות  בלב  ריקנות  קיואי;  חור-שחור  הרגשתי 
חייתי  ולהתרכז.  לישון  עליי  והקשתה  תחושותיי  ית  שהקהתה 
כיילו החיים אתרחשים הרחק אאני ויני רק צובה בהם כבסר  
בתקובה  יך  בסוף,  לי  עבר  זה  קול.  ובלי  בא וש ש  האוקרן 
שהרגשתי כך עשיתי כאה אה עויות החאורות ביותר שעשיתי 

בחיי.

יני אסבר על כך אבני שזהו החו  האקשר שיירועי ברשת 
חוקת נשזרים בו. הא ל ל אכולם הוי יירוע אי אריבה )באיבר 
כ, י–יג(. העם התלונן על אחסור באים. אשה בעל שלי כשורה. 
יהרן  וית  ין ית אשה  יך  הסלע,  אן  אים  זית  בכל  הוציי  ה' 
ִני ְלֵעיֵני  יֵשׁ י ְלַהְקִיּ ם ִבּ לעונש כאע  בלתי-נסבל: "ַיַען לֹי ֶהֱיַאְנֶתּ
י  ר ָנַתִתּ ָהל ַהֶזּה ֶיל ָהָיֶרץ ֲיֶשׁ ָרֵיל, ָלֵכן לֹי ָתִבייּו ֶית ַהָקּ ֵני ִיְשׂ ְבּ
ָלֶהם". אה עשה אשה שלי כשורה? על כך חלוקים הברשנים. 
ְאעּו ָני  הים היצייה אהכלים וה חת היברים הקשים בעם )"ִשׁ
ִרים"(? הים ההכיה בסלע באקום הייבור יליו? הים הראיזה  ַהֹאּ
הסלע,  אן  האים  ית  אוציי  ה'  לי  כיילו  לעם,  איבריו  העולה 

ַלע ַהֶזּה נֹוִציי ָלֶכם ָאִים"(?  ילי הוי ויהרן )"ֲהִאן ַהֶסּ

ברגע  עשתונותיו  ית  ייבי אשה  לאה  יותר  יבילו  תאוה 
ההוי. הוי כבר התאויי עם יותה בעיה בכאה אקרים קויאים, 
יך אעולם לי ייבי שלי ה. בארה )שאות  ו( בני ישריל התלוננו 
שהאים ארים ויי יבשר לשתות יותם. באסה ואריבה )שאות יז( 
הם התלוננו שיין אים. ה' יאר יז לאשה לקחת ית א הו ולהכות 
בסלע, והאים יציו אהסלע. לכן, כישר בברשה שלנו ה' אצווה 
ְוָנַתן  ְלֵעיֵניֶהם  ַלע  ַהֶסּ ֶיל  ם  ְרֶתּ ְוִדַבּ ה...  ּ ֶ ַהַאּ ֶית  "ַקח  אשה  על 

חוקתפרשת

לעילוי נשאת: בינחס בן יעקב ישר יייז, עזרייל בן יריה לייב שר ר
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ייעשה לו. לארים היו היואץ והתושייה לבנות לבת ברעה ולהציע 
לה שתיקח לתינוק איילית אן העבריות, להאליץ על יאה, וכך 
להחזיר ית אשה הק ן ליאו ולהב יח כי גם כישר יגיל ביראון 
ברעה יייע לייזה עם הוי שייך. אשה חב לארים ית עצם יייעת 
זהותו וית כל אסלול חייו. בלי ארים לי היה נעשה נביי ילוהים 
ונציגו בקרב בני ישריל, לי היה נותן להם ית התורה, לי היה 
אוציים אאצרים ואובילם באיבר. עכשיו, כישר יביה לו, לי 

רק יחות הוי ייבי. הוי ייבי ית העוגן הינושי של חייו. 

אוצי  הוי  ברגשותיו.  השלי ה  ית  איבי  היבל  היים 
כשעליו  אכה  הוי  רוַגע.  אזאין  כשהאצב  גם  כועס  עצאו  ית 
לו  יואר  ילוהים  כישר  יבילו  לשתוק.  כשעליו  ואיבר  ליבר, 
אה לעשות, הוי אקשיב רק בחצי יוזן. הוי שואע ית האילים, 
יך הן יוציות אהיוזן השנייה. הראב"ם שויל ייך ייתכן שיעקב, 
יבל,  היה  יעקב  חי. תשובתו:  יוסף  ייע שעוי  לי  נביי,  שהיה 
והשכינה יינה שורה על יבלים.5 כשאשה עאי אול הסלע הוי 
היה בחות נביי ויותר יח שּכּול. הוי עוי לי התנחם, ושלי תו 
העצאית לי הייתה אליה. אשה היה גיול הנבייים — יבל הוי 

איי.  היה יים, ובאי אריבה הוי היה ינושי ִאּתָ

פרשת חוקת עניינה היותנו בני תמותה. יל הנקויה הזו 
אתנקזים יירועיה. ה' הוי נצחי, וינו בני חלוף. כבי שינו יוארים 
"אשול  היים  תוקף',  'ונתנה  בביו   כיבור  וביום  השנה  בריש 
כלה  וכענן  עובר  כצל  נובל,  וכציץ  יבש  כחציר  הנשבר,  כחרס 
וכרוח נושבת וכיבק בורח וכחלום יעוף". אעבר ינחנו ויל עבר 

נשוב — ויילו ילוהים נצחי, ַחי עֹוָלאים. 

ח י  על  סיבור  הוי  אריבה  אי  סיבור  גלוי,  יחי,  ברובי 
ָרֵיל — ָלֵכן  ֵני ִיְשׂ ִני ְלֵעיֵני ְבּ יֵשׁ י ְלַהְקִדּ ם ִבּ ועונש: "ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶתּ

ֵאיָאיו", אתקבל על היעת שאשה, בהשבעת הבעם הקויאת,  עה 
אע  וחשב שגם הבעם צריך להכות בסלע. אשה הלך בעקבות 
התקיים. והרי ים ה' לי התכוון שהוי יכה בסלע, איוע ציווה 

עליו לקחת ית א הו? 

עוי קשה להבין ית סיר היירועים. ה' כבר אמר למשה מה 
בדיוק לעשות. הקהל ית העם. יבר יל הסלע, והאים ייציו. זה 
היה לפני יבריו הזועאים של אשה לעם, שהחלו באילים "שאעו 
כשהוי  רוחו  קור  ית  איבי  להבין שיים  יבשר  האורים".  ני 
בברשת  לאשה  קרה  זה  בלתי-בתירה.  הנריית  בבעיה  נתקל 
הבעיה  אה  יבל  בשר.  יי  לו  שיין  התלונן  כשהעם  בהעלותך, 
לך  אב יח  ה'  ים  העשתונות  ית  ליבי  לאה  הבעם?  הקשה 
ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵאיָאיו ְוהֹוֵציָת ָלֶהם  ם ֶיל ַהֶסּ ְרֶתּ באבורש, "ְוִיַבּ
ִעיָרם"? הבתרון כבר היה  ִקיָת ֶית ָהֵעָיה ְוֶית ְבּ ַלע ְוִהְשׁ ַאִים ִאן ַהֶסּ

בייי אשה. איוע גראה לו הבעיה להיות כה נסער?

רק יחרי שהתייתאתי איבי הבנתי. הרי אה קרה איי לבני 
ָקֵיׁש.  ְבּ ָהָעם  ב  ֶשׁ "ַוֵיּ ר:  אי אריבה? הבסוק הרישון בברק כ אַסּבֵ
ם". איי יחריו אסברת התורה על כי  ֵבר ָשׁ ָקּ ַוִתּ ם ִאְרָים  ָאת ָשׁ ַוָתּ
ארים  שבזכות  אסביר  אבורסם  יגיה  אירש  אים.  שם  היו  לי 
ליוותה ביר בליית ית בני ישריל בניוייהם באיבר. כשאתה 
ארים בסקו האים לנבוע.4 הנה לנו קשר סיבתי ברור בין בסוק 
י, האסבר על אות ארים, לבסוק ב האסבר על האחסור באים. 
יבל נריה לי שיש בין הבסוק הרישון לבין אה שבי יחריו גם 
קשר עאוק יותר: הקשר שבין אות ארים לבין התערערות הייזון 

הרגשי של אשה. 

לגורלו  כשנשלח  בינקותו,  הגיולה.  יחותו  הייתה  ארים 
ולריות אה  בתיבה על הייור, תבקייה של ארים היה להשגיח 
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ָיּה", יואר  ְיַהְללּו  ִתים  ַהֵאּ "לֹי  כאע  שיינו יואר על כך יבר. 
אשורר תהלים )ק ו, יז(. ינו אבקשים ית ה' בחיינו, בעולם הזה 
עם כל סכנותיו וייואיו, יוביניו ויגוניו. יולי ינחנו, כלשונו של 
החיים  יבל  כז(,  יח,  )ברישית  ָוֵיֶבר"  "ָעָבר  רק  יבינו,  יברהם 
ים", וית זית אסאלים  עצאם הם זריאה שייננה חילה, "ַאִים ַחּיִ

היבר והאים ב קס הברה הייואה.

התורה אוהלת בעיינות רבה חוקים וסיבורים — והחוק בי 
לבני הסיבור, כי ה' אקיים לנו תרובה לאכה. ארים אתה. אשה 
ויהרן הלואי צער. אשה, לרגע ק , איבי שלי ה, והוי ויהרן 
אקבלים תזכורת שגם הם בני תאותה, ושהם יאותו קוים הכניסה 
לירץ. יך, כלשונו של הראב"ם, זו ירכו של עולם. ינחנו נשאות 
אגולאות בגוף. ינחנו בשר וים. ינחנו אזיקנים. ינחנו איביים 
ית אי שיהבנו. כלבי חוץ ינחנו אתיאצים לשאור על חזותנו 
היציבה, יך בניאה ינחנו בוכים. ובכל זית החיים נאשכים, וית 

אה שהתחלנו ישליאו יחרים.

יקירינו שיהבנו וָשַכלנו אוסיבים לחיות בתוכנו, וגם ינו 
וה וב  ַיֲהָבה,  ֶות  ַכָאּ ַעָזּה  כי  יהובינו.  של  בלבם  ונחיה  נוסיף 

שעשינו בחיינו לי יאות באותנו.6

תלאוי בבלי, אועי ק ן כז ע"ב.   .1
ראב"ם, משנה תורה, הלכות יבל יג, יי.  .2

ספר החינוך, אצווה  ז.   .3
תלאוי בבלי, תענית   ע"י.  .4

ראב"ם, שמונה פרקים, ברק שביעי. אבוסס על תלאוי בבלי, בסחים קיז ע"י.   .5
שיר השירים ו, ח; וריו אשלי י, ב ואשלי יי, י.  .6

5

י ָלֶהם". יולי ייננו  ר ָנַתִתּ ָהל ַהֶזּה ֶיל ָהָיֶרץ ֲיֶשׁ לֹי ָתִבייּו ֶית ַהָקּ
ב וחים אה בייוק היה הח י הזה, יו איוע הוי הצייק עונש 
חאור כל כך, יבל לבחות ברור לנו לייזו אחלקה הסיבור הזה 

שייך.

רבים  אקואות  בעוי  כאו  שכין,  לי  נריה  כן  בי  יל  ויף 
לגארי.  יחר  סיבור  וזהו  לסיבור,  סיבור שאתחת  יש  בתורה, 
יהרן  אתה.  ארים  וביבל.  ביובין  באוות,  עוסקת  חוקת  ברשת 
לירץ  בחייהם  להיכנס  יזכו  לי  שהם  אהקב"ה  שואעים  ואשה 
האוב חת. יהרן את, והעם אתיבל עליו שלושים יום. שלישיית 
ישריל.  בתוליות  ביותר  היגול  ההנהגה  צוות  היי  הזו  היחים 
אשה ייון הנבייים, יהרן הכוהן הגיול הרישון, וארים, על בי 
האירשים הרבים האתירים ית גויל יאונתה, ית היואץ שלה 
וית רייית-הנולי שלה, יולי גיולה יף אהם. הפרשה מבקשת 
לומר לנו שלכל אחד מאתנו יש ירדן שהוא לא יזכה לחצות, 
ארץ מובטחת שהוא לא ייכנס אליה. "לי עליך האליכה לגאור". 

גם הגיולים שבגיולים יינם חיים לֶנצח. 

אשום כך נבתחת ברשת חוקת בברשיית ברה ייואה )י , 
ִני תֹוָלַעת ואהול  ּוְשׁ ְוֵיזֹוב  ֶיֶרז  י –כב(. יבר הברה, אעורב בֵעץ 
יותו  א הר  את,  עם  באגע  שבי  יים  על  אוֶזה  ים,  ַחִיּ בַאִים 
ואיבשר לו להיכנס לאשכן. לבנינו יחי אעקרונות היסוי ביהיות. 
המוות מטמא. רוב היתות, לכל יורך ההיס וריה, גרסו שהחיים 
שליחר האוות יאתיים יותר אהחיים עצאם. בעולם האתים, חשבו 
האצרים, חיים הילים. בעולם שליחר האוות חיים יבותינו — כך 
היאינו היוונים והרואיים ושב ים בריאי יביים רבים. בעולאם 
של האתים נאצי הציק, איאינים רבים אן הנוצרים. שם, בעולם 
הבי, נאצי גן העין, אלאית האסורת האוסלאית. גם ינו היהויים 
התנ"ך  יבל  האתים,  ובתחיית  האוות  בחיים שליחר  איאינים 


