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יגונו של אח
תקרית מי מריבה מטרידה גת הקורג וגף מזעזעת גותו. 

העם מתנונן. גין מים. זו תנונה מוכרת וצפויה. מסוג 
הדברים שקורים במדבר. משה גמור נהתמודד גיתה בקנות. 
מריבה,  בֵמי  גך הפעם,  נו גתגרים קשים ממנה.  היו  כבר 
ה  ַהּזֶ ַנע  ַהּסֶ ֲהִמן  ַהּמִֹרים,  ָנג  ְמעּו  "ׁשִ גצור.  זעם  בו  מתפקע 
הּו  ַמּטֵ ּבְ ַנע  ַהּסֶ ְך ֶגת  ַוּיַ ָידֹו  ה ֶגת  ֶרם מֹׁשֶ ַוּיָ ָמִים?  ָנֶכם  נֹוִציג 

ֲעָמִים" )במדבר כ, י-יג(.  ּפַ

במגמרים קודמים שכתבתי ענ פרשה זו טענתי שמשה נג 
חטג. הוג פשוט היה המנהיג הנכון נדור יוצגי מצרים — גך נג 
נדור ינדיהם שעתידים היו נעבור גת הירדן, נכבוש גרץ ונבנות 
ונהכניסו  הבג  הדור  גת  נהנהיג  נו  ניתן  שנג  העובדה  חברה. 
נגרץ נג הייתה כישנון כי גם כורח המציגות. כשבני ישרגנ 
היו קבוצת עבדים שנזרקה גנ החופש, בגה נפתע בברית יוצגת 
נדרש נהם  ורוח,  גוף  מָפֵרך  ויצגה נמסע  בורג עונם  דופן עם 
רֹות עם גנוהים ועם גנשים. גך עתה, כשהם  מנהיג חזק היודע ִנׂשְ
ָנֶגיָה שנ חברה חדשה, דרוש נהם מנהיג שנג  עומדים נהיות ּבַ
יעשה גת המנגכה במקומם, גנג ייטע בהם גת הרצון נעשות 

נמענם בעצמם.

פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני הנבנה, גמרו חז"נ.1 
כגון  קטנים,  נגורות  מותיר  גינו  שהוג  חזק,  כה  השמש  גור 
גורותיהם שנ נרות, נהצמיח תוענת כנשהי. נעומת זגת, כגשר 
מקור הגור היחיד הוג הירח, גור הנר מוסיף עניו. כנ גחד הוג 
עת  נכנ  נג  זורחת?  כשהשמש  קטן  נר  יעשה  ומה   — קטן  נר 

מתגימה גישיות חזקה וקורנת כמשה.

ענ  נתהות  גפשר  "העונש",  ענ  נתמוה  גין  גם  גם  גך 
"החטג". מה גרם נמשה נהתפרץ, ונג נעמוד בניסיון שעמד בו 
כבר בעבר? מדוע גיבד משה נרגע גת עשתונותיו? נמה דווקג 

גז, ודווקג שם? 

הרגשונה  קודמות.  דומות  גפיזודות  שתי  מתגרת  התורה 
גירעה במרה, סמוך נגחר קריעת ים סוף )שמות טז, כב-כו(. העם 
מצג מים, גך הם היו ָמרים. משה התפננ נה', ה' נימד גותו כיצד 
נהמתיק גת המים, והבעיה נפתרה. המקרה השני גירע ברפידים 
)שמות יז, ג-ז(. הפעם נג נמצגו מים כננ. העם רב עם משה, 
ַנּסּון ֶגת ה'?". הוג צעק גנ  ִדי, ַמה ּתְ ִריבּון ִעּמָ ומשה גער בו: "ַמה ּתְ
ה? עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻנִני!". ה' הורה נו נקחת  ה ָנָעם ַהּזֶ ה', "ָמה ֶגֱעׂשֶ
גת מטהו גנ הצור בחורב, ונהכות בו. משה עשה כן — והמים 
יצגו מהסנע. הייתה דרמה, היה מתח, גך הם היו כגין וכגפס 
נעומת גנו שבפרשת חוקת. משה, מבוגר בגרבעים שנה כמעט 
מכפי שהיה בפעמים הקודמות, עם גרבעים שנות ניסיון מנהיגותי, 

ודגי היה מסוגנ נהתמודד גחרת. הרי הוג כבר היה שם.

הכתוב מספק ננו רמז, גך הרמז דק וקנ נהחמיצו. הפרק 
חֶֹדׁש ָהִרגׁשֹון  ר ִצן ּבַ נ ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵגנ ּכָ בֹגּו ְבֵני ִיׂשְ מתחינ כך: "ַוּיָ
ם. ְונֹג ָהָיה ַמִים ָנֵעָדה,  ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ָקֵדׁש ַוּתָ ב ָהָעם ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ

פרשת
חוקת

נעינוי נשמת: פינחס בן יעקב גשר גייז, עזריגנ בן גריה נייב שרטר
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גו,   — קיומו  גת  נמרים  חב  שהוג  הסתם,  מן  ידע,  משה 
גם גם נסתפק בפשוטו שנ מקרג, שהוג חב נה גת הכרת הוריו 
חייו  שנות  פירוד,  שנות  נגחר  נַעמו.  שייכותו  וגת  הגמיתיים 
שניחותו  גורך  נכנ  משה  גת  ניוותה  מרים  במדיין,  משה  שנ 
הציבורית. היג הנהיגה גת מחונות הנשים ושירתן גחר קריעת 
עת  בגור שניני,  נכגורה  גותה  היחיד המציג  סוף. המקרה  ים 
בצרעת  ונקתה  נקח  כושית  גישה  כי  ענ  משה  בגחיה  דיברה 
)במדבר יב, ג-יד(, מבוגר בפי חז"נ בגורח חיובי יותר. הם גמרו 
שהיג מתחה ביקורת ענ משה שפרש מגשתו ציפורה כדי נהיות 
הרעיה  שנ  מצוקתה  גת  חשה  מרים  ננבוגה.  מתמדת  בכוננות 
הננטשת. והנג גם היג, מרים, וגהרן, זכו ננבוגה, גך נג נצטוו 
נהיות פרושים. גוני מרים טעתה, גומרים חז"נ, גך נג מתוך 
זדון. נג קנגה בגחיה הדריכה גותה, גנג גכפתיות כנפי גיסתה. 

בגננ עצם  כן, נג  גירעה, גם  הזעם שנ משה  התפרצות 
תנונתם שנ בני ישרגנ הצמגים גנג בגננ יגונו. בני ישרגנ גוני 
גיבדו גת המים שנהם, גבנ משה גיבד גת גחותו גשר השגיחה 
עניו בינקותו, הדריכה גת צמיחתו, תמכה בו נגורך שנים ועזרה 

נו, כמנהיגת הנשים, נשגת בנטנ ההנהגה.

ענ הדעת עונים דבריו שנ ברק בן גבינועם, גיש הצבג, 
נֹג  ְוִגם  י;  ְוָהָנְכּתִ י,  ִעּמִ ְנִכי  ּתֵ "ִגם  והשופטת:  הנביגה  נדבורה 
נדבורה  קשור  היה  ברק  ח(.  ד,  )שופטים  ֵגֵנְך"  נֹג  י,  ִעּמִ ֵתְנִכי 
ועדיין ברק מודה  הרבה פחות מכפי שמשה היה קשור נמרים, 
בתנותו בגישה חכמה ונועזת. משה ודגי הרגיש כך ביתר שגת.

ענונים  גנו  יגוננו  בתהום  פגיעים.  גותנו  עושה  השכונ 
פוענים  גנחנו  טועים.  גנחנו  ברגשותינו.  נמשונ  נהתקשות 
בפזיזות. נרגעים נוטש גותנו כושר השיפוט. גנה הם תסמינים 

ה ְוַענ ַגֲהרֹן" )במדבר כ, ג-ב(. רבים מן המפרשים  ֲהנּו ַענ מֹׁשֶ ּקָ ַוּיִ
נבין המחסור  מות מרים  בין  סיבתי  עמדו ענ הגפשרות נקשר 
ניוותה גת העם  פי המסורת, בגר פנגית  הפתגומי במים. ענ 

בנדודיו במדבר בזכות מרים — וכשמתה חדנו מי הבגר.2 

גך גפשר נהסביר גת הקשר גחרת — נג ענ דרך הפנג 
גנג ענ דרך הפסיכונוגיה. משה גיבד גת העשתונות כי גחותו 
זה עתה מתה. הוג התגבנ ענ גחותו הבכורה. קשה  מרים גך 
נגבד גב וגם, גבנ מבחינות מסוימות קשה גפינו יותר נגבד 
גח גו גחות. גחיו וגחיותיו שנ גדם הם בני דורו. במותם, הוג 
מרגיש כי מנגך המוות הגיע גנ סביבתו. הוג מעומת עם ידיעת 

סופו שנו. 

מרים הייתה נמשה יותר מסתם גחות. בקטנותו, היג גשר 
התייצבה נהשגיח עניו מרחוק כשהושם בתיבה ביגור. נה היו 
העוז והתושייה נפנות גנ בת פרעה ונהציע נה נמסור גת הינד 
נמינקת עברייה, וכך הבטיחה שמשה הינד יכיר גת משפחתו, 

גת עמו וגת זהותו.

ענ פי מדרש חז"נ, נזכותה שנ מרים נזקפת גפינו עצם 
הונדתו שנ משה. גביהם, עמרם, היה גדונ הדור. ננוכח גזרת 
פרעה נהשניך ניגור גת כנ הבן היינוד הוג התגרש מגשתו — 
מחשש שיונידו בן והוג יירצח. בני ישרגנ רגו ועשו כמוהו. מרים 
הוכיחה גת גביה: "גבג, קשה גזירתך יותר משנ פרעה. שפרעה 
וענ הנקבות.  גזרת ענ הזכרים  וגתה  גזר גנג ענ הזכרים,  נג 
פרעה נג גזר גנג בעונם הזה, וגתה בעונם הזה ונעונם הבג". 
עמרם הודה בצדקתה שנ בתו. הבענים והנשים שבו גנו נגנו. 
יוכבד הרתה ומשה נונד.3 המדרש גומר, במובנע, שנינדה בת 

שש היו יותר חוכמה וגמונה מכפי שהיו נגדונ הדור.
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שכיחים בקרב בני גדם רגינים כמונו. גצנ משה יש גורם נוסף. 
הוג היה נביג — והעצבות ענונה נפגוע בכושר הנבוגה שנו. 
הרמב"ם ענה נקושיה גיך יעקב גבינו, שהיה נביג, נג ידע שבנו 
יוסף חי, בתשובה הפשוטה ביותר הגפשרית: בגננ הגבנ נסתנקה 
ממנו רוח הקודש. נגורך עשרים ושתיים שנות גבנו ענ יוסף נג 
שרתה עניו הנבוגה.4 משה, גדון הנביגים, נג גיבד גת כושר 
הרי מסופר במפורש שה'  בגבנ.  נתון  גם כשהיה  הנבוגה שנו 
גמר נו נדבר גנ הסנע. גך נרגה שהמסר הזה נג נקנט גצנו 

במנוגו. זו הייתה השפעת הגבנ.

ביום  נעינינו  שנגונה  הגנושית  נדרמה  משניים  הפרטים 
ההוג. גכן, משה עשה דברים שנג צריך היה נעשות, וגף נג 
רגוי. הוג היכה בסנע במקום נדבר גניו; הוג דיבר בגוף רגשון 
ָנֶכם ָמִים?" במקום בנשון נסתר,  נֹוִציג  ה  ַהּזֶ ַנע  ַהּסֶ רבים, "ֲהִמן 
שהרי ה' הוג המוציג גת המים; הוג יצג מכניו. גבנ נב הסיפור 
עניינו משה הגדם, הנתון בכף העוגמה, פגיע, חשוף, מוצף; משה 
חייו — מגחותו שבזכותה,  עוגן  הגיש שִנתייֵתם מהגדם שהיה 
נמעשה, הוג היה הגיש שהוג היה. הגובדן המערער הזה הוג 

גבי כישנונו שנ משה במי מריבה.

מנהיגות  ענ  סיפור  יותר מכפי שהיג  מריבה,  מי  פרשיית 
וענ משבר, גו ענ מטה וענ סנע, היג סיפור ענ גישה דגונה 

שרק עם הסתנקותה נתגנתה מנוג גדונתה נעין.
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