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‡ . Ô¯‰‡Â ‰˘Ó Ï˘ Ì˙ÂÚËÏ Ú˜¯‰)ÒÙ '‡-Â( 

ידועי
 דברי . "מי מריבת קדש"רבו הניסיונות להסביר את חטא
 של משה ואהר� ב

והמפרשי
 העמיסו עליו שלושה עשר חטאי
 , משה רבנו חטא חטא אחד: "ל"שד

 בדיקת הסבריה
 של המפרשי
 השוני
 מראה שרוב
 ככול
 נשענו על 1...".ויותר

 שהראה את המקורות 2יפה עשה שמואל כה�. מחצית פסוק או על מילי
 ספורות


 משה ויבא"ע על הפסוק "� ראבכ� למשל הסתמ. לדבריה
 של הפרשני
 השוני

, )ע ש
"ראב" (כדמות בורחי
 "–) ו' פס" (מועד אהל פתח אל הקהל מפני ואהר�


 "ואילו הרמב)ÌÈ˜¯Ù ‰�ÂÓ˘ ,המֹ נא שמעו"תלה את כעסו של משה ב) פרק ד
" רי

 ).ו' פס(

הע
 חשב "שמואל כה� עצמו מציע ש. ג
 מפרשי
 חדשי
 המשיכו בדר� זו

 
הוציאו את הע
 ממצרי
 וה
 המספקי
 לו מי
 ומזו� ש] משה ואהר�[שה

: בפרשת מי מריבה חיזק משה את אמונת
 המסולפת של הע
 בעת שאמר... במדבר

 3."'מי
 לכ
 נוציא הזה הסלע המ�'

, ה
 שהסתפקו... משה ואהר�: "על אות� המילי
 מבסס ג
 יצחק שוה את דבריו

לכ� . ס הזה והא
 הוא יתקיי
בזכות
 של ישראל לנ, מתו� רגע של כעס וחולשה

 4."'שמעו נא המֹרי
 המ� הסלע הזה נוציא לכ
 מי
': תמהו בזלזול

עד עתה לא נעשה ניתוח מדוקדק לאור� כל שלושה עשר הפסוקי
 של פרשת 

 להקדישני בי האמנת
 לא יע�"כדי לחשו� את הסיבות והמניעי
 ל" מי מריבת קדש"

 
שנכתבה ', תלונות בני ישראל בספר במדבר'מאמר זה הוא חלק מעבודת מסטר בנושא  *

הפניה סתמית במאמר . תודתי נתונה לו ג� כא�. אוריאל סימו�' ג בהדרכת פרופ"בשנת תשמ

 .'זה מכוונת לבמדבר כ

, 1965תל אביב , שלזינגר' דמה, Â¯Ù"‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÈÓÁ ÏÚ Ï˘ ˘„, שמואל דוד לוצאטו .1

הצעותיה� של ראשוני� ואחרוני� להתייחס לחטא על פי פרטי� בודדי� ביחידה . 472' עמ

 .הביאו אות� למת� משקל יתר לאירוע אחד על חשבונ� של שאר האירועי� הנזכרי� ש�

 .1הערה , 43' עמ, ג"תשנ,  כÌÈ„‚Ó', פרשת מי מריבה ושיטת רבנו חננאל, 'כה�' ש .2

 .54' עמ, ש� .3

 .40' עמ, ג"תשנ,  כÌÈ„‚Ó', חטאו של משה, 'שוה' י .4
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' לא נערכה השוואה בי� כל פרטי הצו של הבמיוחד ). יב' פס" (ישראל בני לעיני

 .למשה לעומת הביצוע של אותו הצו

' שבה
 מתואר הצו של ה, יב�לכ� מרכז הכובד של הדיו� יהיה בפסוקי
 ז

, כפי הנראה, בשינויי
 הרבי
 בי� הצו לקיומו נית�. וביצועו על ידי משה ואהר�

מריבה שעלתה עקב יחד ע
 זאת יש חשיבות מרובה לבדיקת ה. למצוא את החטא


שתאפשר להבי� את הרקע הרגשי להתנהגות
 החריגה של שני , מצוקת המי


 . בדקדקנות מרובה' אשר בדר� כלל מילאו את הוראות ה, המנהיגי

ָ�� ַוָ!ָמת ְ�ָקֵד� ָהָע� ַוֵ�ֶ�ב ָהִרא��� ַ�חֶֹד� ִצ� ִמְדַ�ר ָהֵעָדה ָ�ל ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ַוָ�בֹא� 

 ).א' פס ( ָ�� ַוִ!ָ"ֵבר ָי�ִמְר

ובמיוחד , "כל עדת בני ישראל"בדר� כלל מופיע הביטוי  – "העדה כל ישראל בני"

רק בעוד מקו
 . א ועוד, ה"ל; א, ז"י; א, ז"שמות ט: כגו�, בפתיחה של יחידה חדשה

בפתיחת היחידה , והוא בסמו� מאוד, אחד בכל המקרא מצוי הצירו� המיוחד הזה

' פס( "ההר רהֹ ‰È�· Ï‡¯˘È ÏÎ ‰„Ú אוויבֹ מקדש ויסעו: "ל מות אהר�המספרת ע

 .כ� יוצרת התורה את הקישור בי� החטא לתחילת ביצוע עונשו). כב

אי� לקבל את ההסבר שעל ידי הביטוי הנזכר לעיל מציינת התורה שזמ� האירוע 

 
אברה
 , למשל, כפי שטוע�(הוא בשנה הארבעי
 לצאת בני ישראל ממצרי

הרי , שהרי א
 עיקר חטאו של משה קשור ליחסו אל הדור שגדל במדבר, )5רמ�קו

בני ישראל כל "ואי� להסתפק בביטוי , שאזכור שנת הארבעי
 היה חשוב ביותר

וא
 שנת הארבעי
 משתמעת ממילא ממהל� ; שאינו בהכרח מציי� זאת" העדה

 !הרי לא ייתכ� שהעיקר יהיה חסר מהספר, האירועי
 שלהל�

יש , ללא ציו� השנה, הנראה כביכול כמיותר,  אזכור החודש–" הראשו� שדבחֹ"

מעניי� שמבי� כל ! בו כדי להעיד שאי� כל קשר בי� שנת האירוע לבי� החטא

המייחסי
 את החטא לשנת הארבעי
 לא ראיתי אחד שינסה להסביר מדוע אפוא 

 .לא צוינה השנה במפורש

יי� את תחילת השנה החדשה או את  אי� בתארי� זה כדי לצ–" הראשו� דשבחֹ"

 מי – מיד לאחר גשמי החור� – אלא שבחודש ניס� 6,התארי� המדויק של האירוע

יש בזה . ולכ� ג
 המעיינות השטחיי
 נמצאי
 במלוא תפוקת
, התהו
 גבוהי
 יותר

 שהרי –המציי� שהייה ארעית " ויחנו" בניגוד ל–"  הע
 בקדשÈÂ˘·"כדי להסביר את 

 .לכתחילה התיישב הע
 במקו
 שיש בו מי
יש להניח שמ

 –" בעירנו(" כל הציבור הגדול ע
 עדרי הצא� – "בקדש הע
 וישב ...צ� מדבר"

. מצא את מקומו בקדש, "הע
", וחלק ממנו, התפרש בכל רחבי מדבר צי�) יא, ד' פס

 
 ).וראו עוד בהערה הבאה (17' עמ, א"תשנ, ÔÈ˙ÚÓ˘103 ', פרשת מי מריבה', קורמ�' א: ראו .5

; א, ט"י; א, ז"כ� בשמות ט. בראש היחידה תיכתב השנה, כמו במקומות אחרי� בתורה .6

 . יא, א', ט; א', במדבר א
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"
במיוחד כאשר ,  מציי� חלק מהציבור–" בני ישראל כל העדה" בהשוואה ל–" הע

7".כל הע
: "בלא כתו
 

 קשה לקבוע בביטחו� לש
 מה נזכר כא� –" ש
 ותקבר מרי
 ש
 ותמת"...


ייתכ� שבזה מתחילה התורה לספר את אחרית
 של שלושת . מותה של מרי


 התקפה אישית על משה –ואפשר שיש כא� רמז לחטא מרי
 , מנהיגי הע
, האחי

א
 . מואש
 בצורה אישיתשכ� להל� נראה שמשה סבור שג
 כא� הוא , )ב"במדבר י(

יש בזה כדי להשמיענו שהע
 ישב זמ� מה באותו מקו
 ג
 בגלל האבל , כ� וא
 כ�


הורגש המחסור , ע
 ההתרחקות מימות הגשמי
, ורק כעבור זמ�, על מות מרי


 .במי

נית� המידע הדרוש להבנת נסיבות האירוע , במצג, בפסוק הראשו� של היחידה


צו
 שבתיאור נתוני
 אלה מכי� את המעיי� לתשומת לב הצמ. מבחינת הזמ� והמקו


�בלתי, כביכול, הנראי
, מרבית לאות
 פסוקי
 שבה
 יינת� תיאור משופע בפרטי


 .הכרחיי

 ).ב' פס( �ֲהרֹ� ְוַעל מֶֹ�ה ַעל ַוִ�ָ�ֲהל� ָלֵעָדה ַמִי	 ָהָיה ְולֹא

כ� הל� , פונות החור� ככל שעבר זמ� רב יותר מעונת שיט–..." ולא היה מי
 לעדה"

 יש בזה כדי 8.המעיי� שהתיישבו לידו והידלדל עד שלא הספיקו המי
 לכל הציבור


, ואכ� הע
 לא ייענש בעקבות תלונה זו, להצדיק את עצ
 הבקשה של הע
 למי

 .מה שאי� כ� בשאר התלונות בספר במדבר

כינוי זה . וונתהיא מכ, יא, וכ� להל� בפסוקי
 ח, בפסוק זה' עדה'הבחירה בכינוי 

והוא בא לציי� קבוצת אנשי
 , הוא השכיח ביותר בסיפורי התלונות בספר במדבר

, )ה, ז"במדבר י(' קרח ועדתו'כגו� , אשר אירוע או מטרה משותפת מאחדי
 אותו

 .ועוד) כד, ה"ש
 ל" (ושפטו העדה"

מלמד על כוונה של הפגנת התנגדות ' ִהקהל על' ל–" ויקהלו על משה ואהר�"

, ג
 כא� מושאי ההתקפה ה
 שני המנהיגי
, כמו בפרשת קרח). ז, ז"י; ג, ז"ש
 ט(


בסמו� יתברר שהע
 סבור )". ה�ד' פס... (העליתנו... הבאת
: "...ולכ� יאמר הע

 .שמשה נושא באחריות יותר מאהר�

 ).ג' פס( 'ה ְפֵניִל �ֵחינ� ִ�ְגַוע ָגַוְענ� ְול� ֵלאמֹר ַו�ֹאְמר� מֶֹ�ה ִע	 ָהָע	 ַוָ�ֶרב

"
אי� היא נשמעת מכל העדה אשר נקהלה על ,  א� שיש הצדקה לתלונה–" וירב הע

 
לעומת  ,)א, א"במדבר י" (נני�כמתאֹ הע� ויהי). "ו ,א"כ במדבר" (מישראל רב ע� תוימ" .7

" בדר� ‰ÌÚ נפש ותקצר"וכ� , )יא ,ש�" (הזה ‰ÏÎ ÌÚ משא"ו) ד, ש�" (È�· Ï‡¯˘È ג� ויבכו"

  ).י, ש�" (תבֹבאֹ ויחנו È�· Ï‡¯˘È ויסעו"לעומת , )ד, א"במדבר כ(

 למחנה מי� היה ולא: "ט' ,ב ג"במל, למשל, מצוי, ר�הנזקק למצ+ מצר� " + ולא היה"המבע  .8

: ג, ה"ב כ"וכ� מל. במסע במדבר אדו� אזלו המי� שהצטיידו בה�. "ברגליה� אשר ולבהמה

 . לאחר מצור של שלוש שני�–" האר� לע� לח� היה ולא בעיר הרעב ויחזק"
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השורש .  משמיע את דבריו בעצמה רבה–" הע
 "–ורק חלק מהציבור , המנהיגי

רק עוד פע
 אחת . ב מורה על הטחת טענות כבדות ביותר ועל סכסו� חמור"רי

 שמות –וג
 היא בשל המחסור במי
 , ע
מופיעה לשו� זאת בהקשר של תלונות ה

והחשש , אשר רק אוויר לנשימה חיוני ממנו, היעדר המצר� החיוני כל כ�, אכ�. ב, ז"י

מוב� שיגרמו להאשמות כבדות ביותר כלפי מי שגרר אות
 למדבר , ממוות בצמא

, חלקו באחריות בהנהגת הע
 גדול יותר. חודה של ההתקפה מכוו� אל משה. הצחיח

 .היה עליו לפעול יותר מאחיו בביצוע נס השגת המי
לכ� י

 9.ע אינו שכיח ביותר" השורש גו– "'ה לפני אחינו בגוע גוענו ולו לאמר ויאמרו"

 :בסיו
 פרשת קרח ועדתו נאמר

 ֶאל ַהָ�ֵרב ַהָ�ֵרב &ֹל. #ָבְדנ� &%ָ$נ� #ַבְדנ� Â�¿Ú«Â»bּ ֵה� ֵלאמֹר מֶֹ�ה ֶאל ִיְ!ָרֵאל ְ�ֵני ַו�ֹאְמר�

 ).כח1כז, ז"י במדבר( Â¿‚ƒÏֹ«Ú ַ+ְמנ� ַהִא	 ָימ�ת 'ה ִמְ�ַ&�

שהיו מעדיפי
 מיתה מהירה , ייתכ� אמנ
 שכוונת המתלונני
 אצלנו היא לומר

א� מאחר שלשו� זאת , וקלה על פני מיתה ממושכת ורבת ייסורי
 כמוות בצמא

, )ט העוסקי
 בהלכות"י�ח"י
 ילהבדיל מפרק(נזכרת בפרק הסיפורי הקוד
 לפרקנו 

דומה , כלומר לפני אוהל מועד, "'לפני ה"והמיתה במגפה המתוארת ש
 אכ� הייתה 

 
להל� נראה ). טו�יג, ש
(שדברי המתלונני
 כא� מכווני
 למגפה המתוארת ש

 . קישורי
 רבי
 נוספי
 בי� היחידה שלנו לפרק זה

 ע
 המתלונני
 של סיו
 10מובעת הזדהות" אחינו" בתיבה –" אחינו בגוע"

בשל ' המתלונני
 כא� מצהירי
 אפוא על נכונות
 למות בידי ה. פרשת קרח ועדתו

ולא במוות הנגר
 באשמת מחדליה
 ומעשיה
 הכושלי
 של משה , חטא נגדו

 :שהרי ה
 ממשיכי
 ואומרי
, ואהר�

 ).ד' פס( �ְבִעיֵרנ� ְחנ�ֲאַנ ָ�	 ָלמ�ת ַה4ֶה ַה3ְִדָ�ר ֶאל' ה ְקַהל ֶאת ֲהֵבאֶת	 ְוָלָמה

כ� בדיוק אמרו ג
 קרח . ' המתלונני
 רואי
 את עצמ
 כנאמני
 לה– "'קהל ה"

במדבר (" '‰ ˜‰Ï על תתנשאו ומדוע 'ה ובתוכ
 שי
קדֹ כל
 העדה כל כי: "ועדתו

אלא אל משה ',  אי� טענותינו מופנות אל ה–בשתי התלונות אותה מגמה ). ג, ז"ט

'  הוא כנראה המונח המקובל לציבור המצהיר על עצמו כעובד ה"'קהל ה. "ואהר�

 המציינות שאי� לע
 כל טענה או ‰˙·È˙˘ ˙ÂÈÂ‡Ëלפנינו . בנאמנות ובצייתנות

 אינ
 "'קהל ה" וההוספה שה
 ''לגווע לפני ה'הצהרת
 על הנכונות . 'האשמה נגד ה

 .'� לה
 כנגד הודבר אי, בלבד) ואהר�(מותירי
 כל פקפוק שתלונת
 היא נגד משה 

"‰ÓÏÂ
 ÓÏÂ‰: " כ� ג
 בפסוק הבא–" למות ש
 אנחנו ובעירנו...  הבאת


נו ממצרי �בשאלות רטוריות כאלה לא מבקש השואל לחקור לתכלית ...". העלית

 
 . בספר במדברמתוכ� ארבע פעמי�, ע מופיע עשרי� ושלוש פעמי� בכל המקרא"השורש גו .9

כא� יש בו כדי לציי� את הקרבה מבחינת . אזכור האחווה יכול להתפרש באופני� שוני� .10

 ).יא', שמות ב ("ת�בסבלֹ וירא ‡ÂÈÁ אל ויצא משה ויגדל"בדומה ל, שותפות הגורל
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זאת . אלא מביע הוא את ביטחונו בהיעדרה של כל תכלית הגיונית למעשה, המעשה

וג
 הצא� והבקר ודאי לא , צדיקי
 אנחנו קהל –" ובעירנו"ג
 המטרה של הוספת 

 !?ומדוע ימותו בצמא, חטאו

נ� ְוָלָמה  ְוֶגֶפ� �ְתֵאָנה ֶזַרע ְמק7	 לֹא ַה4ֶה ָהָרע ַה3ָק7	 ֶאל אָֹתנ� ְלָהִביא ִמ3ְִצַרִי	 ֶהֱעִלית%

 ).ה' פס( ִלְ�+7ת �ִי� �ַמִי	 ְוִר�73

אלא , מתאי
 לצרכי
 חקלאיי
 לא זו בלבד שאי� זה מקו
 –" לשתות אי� מי
ו"

כ� הפער בי� ההבטחה למימושה גדול . אפילו מי
 לצורכי אד
 ובהמה אינ
 בנמצא

 .יותר


דת� , באופ� דומה. יש כא� הנגדה ברורה ע
 מצרי
 הפורחת ורוויית המי

הדמיו� לדברי ההתרסה של דת� ". אר� זבת חלב ודבש"ואביר
 מכני
 את מצרי
 כ

באינטונציה שלה
 , אלא בעיקר ברוח הדברי
, וטיבי
 ובלשו�ואביר
 איננו רק במ

 .ובמטענ
 האמוציונלי


 א�... במדבר להמיתנו ודבש חלב זבת מאר� העליתנו כי המעט: "דת� ואביר

�יג, ז"במדבר ט..." (וכר
 שדה נחלת לנו ותת� הביאתנו ודבש חלב זבת אר� אל לא

 כדאי לזכור את תגובתו לדברי כדי להבי� את תגובת משה בתלונה שלפנינו). יד


, ש
..." (מנחת
 אל תפ� אל 'ה אל ויאמר מאד למשה ויחר": הבלע של דת� ואביר

  ).טו

' ה ְכב7ד ַוֵ�ָרא 8ְֵניֶה	 ַעל ַו8ְ�ִל� מ7ֵעד אֶֹהל 8ֶַתח ֶאל ַהָ�ָהל ִמ8ְֵני ְו�ֲהרֹ� מֶֹ�ה ַוָ�בֹא

 ).ו, ש	( ֲאֵליֶה	

 א� לא באחת מהתלונות נאלצו משה –" מועד אהל פתח אל הקהל מפני ...ויבא"

 כדי להבי� את תגובת
 11.אל אוהל מועד") כדמות בורחי
: "אב� עזרא(ואהר� לסגת 

 !! לא היה כדוגמתה לפני כ�, עצמת ההתקפה עליה
: של משה ואהר� חשוב לזכור

�  כאפיו� עצמי לבי"'קהל ה" יש אירוניה חזקה בעימות של –" הקהל מפני"

, הוא קבוצת אנשי
 מתו� כל אלה שנקהלו" הקהל. "כאפיו� מפי המספר" הקהל"


עד שמשה , המתנפלי
 על משה ואהר� באופ� אלי
 במיוחד עד כדי סכנת חיי

במצוקת המי
 הקודמת במסה . ואהר� נאלצו להימלט בפניה
 אל פתח אוהל מועד

" �ÀÏ˜ÒÂÈ מעט ודע הזה לע
 אעשה מה לאמר 'ה אל משה ויצעק" :ומריבה נאמר

 !נראה שהפע
 היה החשש לאלימות א� גדול יותר). ד, ז"שמות י(

12. מכא� אתה למד על מצוקת
 הנפשית–" פניה
 על ויפלו"
 

 
) ח�ז, ז"במדבר ט('  הופעת כבוד הÁ‡Ï¯בתלונת קרח ועדתו נכנסו משה ואהר� לאוהל מועד  .11

 ".מפני הקהל"ולא , וע את דבריוכדי לשמ

אב� (אי� לומר שנפלו על פניה� לתפילה . ו', יהושע ז; ד, ז"ט; ה, ד"במדבר י; יז, ז"בראשית י .12

בעניי� העונש הכבד על ' שכ� ש� ה� מגיבי� על דברי ה, י, ז"כב וי, ז"כמו בבמדבר ט) עזרא

 .'ואילו כא� ה� נופלי� לפני הופעת כבוד ה, הע�
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‡ ÌÈ˜ÂÒÙ·˘ ‚ˆÓ‰ ÌÂÎÈÒ-Â 


אשר לכל אחד מה
 נושא פעיל המכונה , מתוארת כא� התקפה בעלת שלושה שלבי

 ":הקהל"ו" הע
", "העדה "–בש
 אחר 

והוא מבטא את , שרוי במצוקת מי
, "העדה",  הציבור הרחב–ו� שלב ראש

 ).ב' פס(התמרמרותו בהפגנה שקטה 

 –מגיע לעימות מילולי קשה ע
 משה , "הע
",  חלק מהציבור הקוד
–שלב שני 

"
ולו גוענו בגוע אחינו לפני ", "'קהל ה"אנו , האחת: שתי טענות בפיה
". וירב הע

אינכ
 מסוגלי
 להביאנו לאר� , והשנייה. נו של עול
אי� לנו דבר נגד ריבו, "'ה

 .אלא להמיתנו כא� בצמא, המובטחת

א� ג
 ,  מתו� הקבוצה המטיחה דברי זע
 יוצאת קבוצה קטנה יותר–שלב שלישי 

אלא ה
 דוחקי
 , בחמת זעמ
 אי� ה
 מסתפקי
 באגרסיביות מילולית. אלימה יותר

 משה 13".הקהל"קבוצה זאת היא . דשבאוהל מוע' הפינה'את שני המנהיגי
 אל 

ואהר� רואי
 את הזע
 בעיני מתקיפיה
 ומביני
 שהפע
 ה
 מותקפי
 באופ� אישי 

בדומה (' תלונותיכ
 ואנו מה כי תלינו עלינו' על ה'ולא יוכלו לומר כמו בעבר , ולוח�

 ).ב, ז"שמות י ("'מה תריבו� עמדי מה תנסו� את ה"או , )יא, ז"לבמדבר ט

· .˙Â‡¯Â‰‰  ' ÂÈ‚È‰�ÓÏ ÌÚ‰ ÔÈ· Á˙Ó‰ ˙‚Ù‰Ï)ÒÙ 'Ê-Á( 

וכול� , יש להבי� אי� כל אחת בנפרד. למשה ולאהר� חמש הוראות שונות' בצו ה

 .ישקיטו את הע
 וישיבו את הסדר על כנו, ביחד

 ִדַ�ְרֶ��ְו �ִחיָ� ְו�ֲהרֹ� �ָ�ה ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל ַהַ�ֶ�ה ֶאת ַקח. ֵ�אמֹר מֶֹה ֶאל' ה ַוְיַדֵ�ר

 ְוֶאת ָהֵעָדה ֶאת ְוִהְִקיָת ַהֶ!ַלע ִמ� ַמִי� ָלֶה� ְוה$ֵצאָת ֵמיָמיו ְוָנַת� ְלֵעיֵניֶה� ַהֶ!ַלע ֶאל

 ).ח*ז' פס( ְ�ִעיָר�

אול
 ,  המפרשי
 נחלקו בזיהוי מטה זה–" קח את המטה: "הוראה ראשונה. 1

). ט' פס" (צוהו כאשר 'ה מלפני המטה את משה ויקח: "בביצוע הוראה זאת כתוב

 
 מתברר שהכוונה למטה אהר� הנמצא באוהל מועד לפני העדות "'מלפני ה"מהמילי

 נזכר מספר פעמי
 בפרק על מטה אהר� שפרח "'מלפני ה"המונח ). כה, ז"במדבר י(

הקשר והסמיכות העלילתית בי� פרקנו . בהקשר של הכנסת המטות לאוהל מועד

יסבירו לנו מדוע בהוראה זאת יכולה , יותר בהמש�ועליו נעמוד עוד , ז"לפרק י

 
מצייני� גדלי� שוני� של קבוצות אנשי� נית� " קהל"ו" ע�", "עדה"לכ
 שהכינויי� ראיה  .13

ולכ� , )ז�ו, ש�(משה מבי� שהנג� יפגע בכל האנשי� המתלונני� . יב�י, ז"למצוא בבמדבר י

שהוא , )יב, ש�" (אל תו
 הקהל"אבל אהר� ר� , )יא, ש�" (העדה"הוא שולח את אהר� אל 

המגפה פגעה . סמו
 לאוהל מועד ועומד בראש המתלונני�הציבור הקט� יותר הנמצא 

 ".עדה"ולא ב) יב, ש�" (בע�"כלומר , איש" ארבעה עשר אל� ושבע מאות"ב
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, שהרי הוא המטה שעליו דובר רבות זה עתה, "מטה"התורה ליידע את התיבה 

 לאות למשמרת העדות לפני אהר� מטה את השב משה אל 'ה ויאמר: "ושעליו נאמר

" לבני מרי"עתה הגיעה העת להראות ). ש
" (תוימ� ולא מעלי תלונת
 ותכל מרי לבני

14.ת האות שילמד
 להפסיק את תלונותיה
א
 

 רעבֹ: "למשה'  בפרשת מסה ומריבה הורה ה–" והקהל את העדה: "הוראה שנייה. 2

�ה, ז"שמות י" (ישראל זקני לעיני משה כ� ויעש ...ישראל מזקני את� וקח הע
 לפני

ת כלומר א, )ולא רק את נציגיה" (העדה"ואילו כא� מצ#וי
 משה ואהר� לכנס את ). ו


, אשר כתוב עליה
 שנקהלו על משה ועל אהר�, האנשי
 הסובלי
 מ� המחסור במי

 .ועתה יש להקהיל
 ביזמת שני המנהיגי
 כדי לסלק את טינת
 בשל הצמא

.  בשתי הוראות אלו שות� אהר� במפורש–..." ודברת
 אחי� ואהר� אתה"

הוא , איד� גיסאמ. ולכ� ג
 הוא ייקח חלק בביצוע הנס, ההתקהלות הייתה ג
 נגדו

 .כמו אחיו' ביצוע הוראות ה�יישא באחריות לאי

ג
 !  הוראה מיוחדת במינה–" לעיניה
 הסלע אל ודברת
: "הוראה שלישית. 3


פרט . ובעיקר משו
 הפנייה אל עצ
 דומ
, משו
 שלא נזכרו הדברי
 שיש לאמר

חולל את הנס דווקא כא� ל' מדוע יצווה ה.  אי� עוד במקרא תופעה כזו15למקרה בודד

 ?בדר� שונה לחלוטי� מכל מה שעשה משה עד כה

רק בפסוק האחרו� יספק הכתוב את המפתח להבנת המטרה של שלוש ההוראות 

 .הנזכרות

 לעומת 16, הכוונה היא למי
 האצורי
 בסלע או מתחתיו–" ונת� מימיו... הסלע"

"
יה רגיל לתת שפירושו הוא שהסלע יית� מי
 כפי שה, )יא' פס" (ויצאו מי
 רבי


מעידה שלא היה ספק מהו המקו
 " הסלע"ג
 תווית היידוע של . לפני שפסקו המי


להראות ' שש
 היה צרי� ה', מסה ומריבה'ולא כמו ב, המדויק שממנו יגיחו המי

 ).ו, ז"שמות י(למשה את הצור 

הרי ? האי� הוראה זאת מיותרת. "הסלע מ� מי
 לה
 והוצאת: "הוראה רביעית. 4

כמו , שכיוו� שיוצאי
 מעט מי
,  נראה אפוא לומר–! ?"ונת� מימיו"נאמר כבר 

מ� . יהיה על משה לשאוב מי
 כדי שיספיקו לכול
, שהיה בטר
 פסקו לחלוטי�

 
תתווס� תובנה מעמיקה יותר בתפקידו של מטה אהר� בהקשר של ) בדיו� על פסוק יג(להל�  .14

 ".מי מריבת קדש"

 יאשיהו דוד לבית נולד ב� הנה 'ה אמר כה מזבח מזבח ויאמר 'ה בדבר המזבח על ויקרא" .15

שני הבדלי� בולטי� בי� האמור ש� ). ב, ג"א י"מל(..." הבמות כהני את עלי
 וזבח שמו

. ב; ואותו כמוב� ישמעו כל הנוכחי�, ש� נמסר תוכ� הדיבור והוא העיקר. א: לאמור אצלנו

 . מימיוואילו על הסלע להיות פעיל ולתת את, ")נשפ
... נקרע("המזבח סביל 

ונתנה האר� יבולה וע� השדה ית� "דומה לה . אינה מצויה עוד במקרא" ונת� מימיו"הלשו�  .16

המשמעות בכל ). ח, ו"יחזקאל ל" (ואת� הרי ישראל ענפכ� תתנו"וכ� , )ד, ו"ויקרא כ" (פריו

 .יציאת דבר ממקורו בטבע: המקומות הנזכרי� לעיל
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שליד מקור המי� הייתה בֵרכה קטנה שבה נקווי� המי� , ההיבט הראלי יש להניח

.  היאס� הצא�כאשר אי� לה� דורש ושממנה נמשכי� מי� אל שקתות המי� לעת

כלומר המשכת� אל התעלה הנמשכת ממקו� היקוות המי� , הוצאת המי� מ� הסלע

 .תעצי� את חלקו של משה ואת יוקרתו בעיני הע�, אל השקתות

את משה לארג� ' כא� מצווה ה". בעיר� ואת העדה את והשקית: "הוראה חמישית. 5

בט ייגש ראשו� וכ� הוא יודיע איזה ש. את אספקת המי� כרועה המשקה את צאנו

באמצעות הוצאת המי� מ� הסלע והשקיית העדה תחזור היכולת . הלאה

המנהיגותית שאבדה לו בעיצומה של התלונה הנזעמת ובמיוחד בבריחתו לאוהל 

 ".מפני הקהל"מועד 

‚ .‡ËÁ‰ –‰ ˙Â‡¯Â‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ�È˘‰  ')ÒÙ 'Ë-‡È( 

ÂÚÂˆÈ·Â Âˆ‰ 

 

L¬‡«k e‰»e∆¯ 'ה ִמִ�ְפֵני ַ�ֶ�הַה ֶאת מֶֹ
ה ַוִ�ַ�ח) ט( ƒ̂ 

 ‰»Ï»‰»w ֶאת ְו�ֲהרֹ� מֶֹ
ה ַוַ�ְקִהל�) י(

 ַהָ"ַלע ְ�ֵני ֶאל

 ָלֶה# ַו�ֹאֶמר

 #ָמִי ָלֶכ# נ&ִציא ַהֶ$ה ַהֶ"ַלע ֲהִמ� ַה�ִֹרי# ָנא ִ
ְמע�

 ָיד& ֶאת מֶֹ
ה ַוָ�ֶר#) יא(

 .ֲעָמִי#ַ� ְ-ַמֵ�ה� ַהֶ"ַלע ֶאת ַוַ�ְ,

 

 ַרִ-י# ַמִי# ַוֵ�ְצא�

/ְ
 .�ְבִעיָר# ָהֵעָדה ַוֵ/ְ

 ֵ�אמֹר מֶֹ
ה ֶאל' ה ַוְיַדֵ-ר) ז(

 ַהַ�ֶ�ה ֶאת ַקח) ח(

 2ִחיָ, ְו�ֲהרֹ� �ָ/ה ‰«Ú≈„«‰ ֶאת ְוַהְקֵהל

 

 ְלֵעיֵניֶה# ַהֶ"ַלע ֶאל ְוִדַ-ְרֶ/#

 

 

 

 ֵמיָמיו ְוָנַת�

 ַהֶ"ַלע �ִמ ַמִי# ָלֶה# ְוה&ֵצאָת

 .ְ-ִעיָר# ְוֶאת ָהֵעָדה ֶאת ְוִהְ
ִקיָת

 בביצוע הוראה זאת דייק משה –" ˆÎ Â‰Â‡˘¯ 'ה מלפני המטה את משה ויקח"

רק כא� נאמר . כלומר את מטה אהר� הפורח, "'לפני ה"בקחתו את המטה שנמצא 

 !נעשו'  מכא� משמע שכל המעשי� שיתוארו להל� לא על פי ה17".כאשר צוהו"

 בצו נאמר לה� להקהיל את –" הסלע פני אל הקהל את ואהר� משה ויקהלו"

אותו חלק מציבור המפגיני� , "הקהל"א� משה ואהר� אוספי� רק את , "העדה"

חבורה אלימה זאת . כמו שראינו לעיל בפסוק ו, שהניס אות� אל פתח אוהל מועד

 ַיראו לאותו א� רק. בריוני� אלו ממרידי� את כל הע�. נתפסת כשאור שבעיסה

יצליחו להוכיח , וה� כמוב� יספרו זאת לכול�, את כישוריה� בהוצאת המי�" קהל"

" הקהל"באמצעות הרגעת . את יכולת� במניעת מוות בצמא ובדאגה לכל צורכי הע�

 
כגו� ,  תיאור הביצוע ולא סמו� לתחילתו·ÌÂÈÒ, או הדומי� לו, בדר� כלל מופיע ביטוי זה .17

 .כג ועוד, ז"כ; ה', ט; כב', במדבר ח
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, וכל הע
 יבי� שאי� ה
 תועי
 לשווא במדבר, הנרג� והמרד� יושב הסדר על כנו

 . המובטחתאלא מובלי
 ביד אמונה אל האר� 

אשר ציווה לערו� את נס הוצאת המי
 בנוכחות ' זהו השינוי הראשו� מדבר ה

 ).הסבר נוס� לשינוי זה יינת� בהמש�; ב' פס(שסבלה מהצמא " העדה"כל 

אל . " בצו לא נזכר המקו
 שאליו יש להקהיל את האנשי
–" אל פני הסלע"...

משה ואהר� הקהילו את ).  ב,ז"ויקרא ט; ח, ז"במדבר י(פירושו סמו� מאוד " פני

. מי ה
 המוציאי
 את המי
' במו עיניה
'כדי שייווכחו , סמו� אל הסלע" הקהל"


 לפי התכנית 18.מבחינה טכנית אפשרי הדבר רק למספר מצומצ
 יחסית של צופי

ג
 " העדה"כי העיקר היה בדיבור אל הסלע בנוכחות , לא היה צור� בכ�' שהתווה ה

את הדיבור ' ישמע'שהרי הסלע , עמוד במרחק ניכר מהסלעכאשר הציבור הגדול י

 ...אליו מכל מרחק

סביר לומר שמשה ואהר� מתכווני
 ?  במי ה
 מורדי
–" רי
המֹ נא שמעו"


ולו גוענו בגוע אחינו לפני ", "'קהל ה"שהרי הע
 הכריז על עצמו כ, למורדי
 בה

 ."'ה

א קשה לקשור את ולכ� ל, י אינו שכיח בספר במדבר"השימוש בשורש מר

המקו
 היחידי שבו נזכר שורש זה לפני . המקומות הבודדי
 שבה
 הוא מופיע

מכנה את המתלונני
 ' ה. פרקנו מחזיר אותנו שוב לסיו
 פרשת קרח ועדתו

 
 את השב משה אל 'ה ויאמר": "בני מרי"המערערי
 על כהונתו של אהר� במילי

כא� פוני
 ). כה, ז"במדבר י..." (מרי לבני לאות למשמרת העדות לפני אהר� מטה

. 'משה ואהר� אל הקהל המורד בה
 בכינוי דומה לזה שה
 שמעו לאחרונה מפי ה

 יחזור 19מאוחר יותר(הופ� למורי
 בפועל , פורקי עול פוטנציאליי
, "בני מרי"


בשל החטא המתבצע , השימוש באותו שורש כשהוא מכוו� אל משה ואהר� עצמ

 ).עתה

 מי עומדי
 מאחורי לשו� הרבי
 שבפועל –" מי
 לכ
 נוציא הזה הסלע המ�"

ש
 . לא מההיבט הענייני ולא מההיבט התחבירי, נכלל בזה' לא ייתכ� שה? "נוציא"

ג
 בפסוק שלפניו אינו נזכר באופ� שאפשר למשו� אותו . לא נזכר בפסוק זה' ה

 Â‰Âˆ‡˙"צו חוזר על מה שנאמר ב" מי
 לכ
 �ÈˆÂ‡ הזה הסלע המ�" :המשפט. לכא�

בשל . 'ולא לה, משה ואהר� משייכי
 את הדבר לעצמ
". לה
 מי
 מ� הסלע

המצוקה שבה נתוני
 המנהיגי
 רוצי
 ה
 להפגי� את יכולת
 כדי להשיב את אמו� 

 .הע
 ביכולת
 להמשי� להנהיג את הע
 אל האר� המובטחת

 
באזור סלעי מצויי� המעיינות בדר� כלל במקומות שבה� היו מעתקי� או שברי� גאולוגיי�  .18

 .למקומות כאלה לא נית� להביא בעת ובעונה אחת אנשי� רבי�. ונוצרו גאיות צרי�

לג �לב, ו"בתהילי� ק. יד, ז"וכ� ג� בבמדבר כ, "רית� את פי למי מריבהמ: "כה', במדבר כ .19

 למשה וירע מריבה מי על ויקציפו" :לאותו עניי�, אמנ� בבניי� שונה, חוזר אותו שורש

 ".בשפתיו ויבטא רוחו את ‰ÈÎ Â¯Ó .בעבור�
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רכי מאחר שבדר� כלל מודגש שהמקור לסיפוק צו, מסקנה זו בולטת במיוחד

המ� הסלע הזה ייצאו ':  ואילו כא� אי� אפילו ניסוח סתמי כמו20',הע
 במדבר הוא ה


 .אלא ההוצאה מיוחסת במפורש למשה ולאהר�?' מי


 :ההשוואה לצו מראה שיש שינוי משמעותי ג
 בסדר המילי

 ".‰ÚÏÒוהוצאת לה
 מי
 מ� " :בצו

 ".מי
 לכ
 נוציא הזה ‰ÚÏÒ המ�" :בביצוע

מתמקדת השאלה בקושי הגדול שבהוצאת המי
 " הסלע הזה"על ידי הקדמת 

שהרי הע
 טוע� שמנהיגיו , בנתוני
 הקיימי
 והתשובה השלילית מתבקשת ביותר

כ� יתעצ
 רישומו של הנס . אינ
 מסוגלי
 להתגבר על הקשיי
 שבמסע במדבר

 .שבָעתיי
 ויוכח הכזב שבתלונותיה
 בצורה דרסטית ביותר

"
וכי נית� ?  לש
 מה מציי� הכתוב את הרמת היד–..." וי� ידו את משה ויר

 יש בזה כדי לקשור בי� הפעולה והתוצאה ולמנוע טענה –? להכות ללא הרמת היד


כ� תשוי� הוצאת המי
 בדר� אסוציאטיבית לקטגוריה של . של זיקה מקרית ביניה

הנסי
 הגדולי
 אשר ג
 בה
 נהג משה להני� את ידו האוחזת במטהו לעיני 

 .ופי
הצ

כיוו� , כפי שנקרא מטה אהר� לעיל, "מטהה" ולא –" במטהו הסלע את וי�"

 שני המטות 21.אותו מטה אשר בו ביצע אותות רבי
, שמדובר כא� במטה של משה

והשני ביזמת משה בניגוד להוראות ', האחד על פי צו ה: נטלו אפוא חלק באירוע זה

 .'ה

הוא הגור
 ' הכריז מראש שהכאשר הפעיל משה את מטהו במכות מצרי
 הוא 

אבל עתה לא הודיעו משה ואהר� , )ו�ג', כגו� שמות י(למכה ומשה הוא רק שליחו 

וכל זאת כדי להשיב את יוקרת
 שנפגעה קשות בשל , הוא המוציא את המי
' שה


 .בעיני הע
' תו� התעלמות מהצור� להקדיש את ה, המחסור במי


המשווי
 , כאה ושימוש במטהוה, הרמת היד: משה כור� שלושה אלמנטי

כאשר נוסי� לכ� את . לפעולתו אופי דרמטי המבליט את האד
 העומד מאחוריה

נקבל שורה של , ..."המ� הסלע הזה נוציא... שמעו נא": "הקהל"הדברי
 שהפנה אל 

 הצגת הסימ� להתרחשות הנס כמעשה – שלכול
 אותה מגמה' שינויי
 מצו ה

 .המחולל אותו

 
 במדבר –במי� ). כד' פס, וראה ש�(יח , א" במדבר י–בשליו . כט, כג, יב�ו, ז" שמות ט–במ�  .20

' ייתכ� שבדיבור אל הסלע היה על משה ואהר� להכריז שהמי� ניתני� לה� בדבר ה. טז, א"כ

וראה בגו� המאמר התייחסות לשאלה מדוע לא נאמר ). ה וישב הע� בקדש"� ד"כ� ברמב(

 .למשה מה עליו לומר לסלע

 לפני רעבֹ משה אל 'ה ויאמר: "ה, ז"שמות י, השווה במיוחד ע� הוצאת המי� במסה ומריבה .21

 ."...ביד� קח היאר את בו הכית אשר ומט� ...הע�
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מדוע לא ', א
 משה ואהר� פעלו שלא בהתא
 להוראות ה: מתעוררת השאלה

וכדי , כדי להראות שלא על דר� זאת תהיה תפארת
, את יציאת המי
' מנע ה

 '?שיפנימו האחי
 שעליה
 לחזור לתכנית המקורית של ה

שהרי לאחר , אכ� עיכב את זרימת המי
'  ה–" פעמי
 במטהו הסלע את וי�"

ניסה בזה לעצור ' ה. תגובה והיה צור� במכה נוספתההכאה הראשונה לא הייתה כל 

על משה היה . כדי לאפשר לו לחזור ברגע האחרו� אל ההוראות המקוריות, את משה

שהרי מעול
 לא נזקק לחזור פעמיי
 על המעשה המסמ� את בוא , להבי� את הרמז

הוא עומד על כוונתו לסיי
 את המבצע בהתא
 להבנתו . א� משה מסרב, הנס

 .בעיצומו של החטא' 
 מאזהרת הומתעל

 .מקבלי
 בזה ממד של מרי' כל מערכת הפעולות והשינויי
 מצו ה

, כפי שהיה צפוי' נת� מימיו' הסלע לא –" ובעיר
 העדה ותשת רבי
 מי
 ויצאו"

בזה . אלא זר
 גדול של מי
 פר�', אילו משה ואהר� היו נוהגי
 בדיוק לפי הוראות ה

 הסלע מ� מי
 לה
 והוצאת" ההוראות האחרונות ממשה לבצע את שתי' מנע ה

˙È˜˘‰Â ואת העדה את 
מטרת הוראות אלו הייתה להשיב למשה את , כזכור". בעיר

אבל לאחר , כדי שיוכל להמשי� להוביל את הע
 אל האר� הנכספת, מנהיגותו

מוב� מדוע נמנעו ממנו שתי ', שמשה ניסה להרבות ביוקרתו ולהמעיט ביוקרת ה

 .ופעולות אל

„ . Ï˘ Í¯„· ˘�ÂÚ‰'‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ ')ÒÙ '·È-‚È( 

 ָלֵכ� ִי5ְָרֵאל ְ-ֵני ְלֵעיֵני ְלַהְק4ִיֵ
ִני ִ-י ֶהֱאַמְנֶ/# לֹא ַיַע� �ֲהרֹ� ְוֶאל מֶֹ
ה ֶאל' ה ַו�ֹאֶמר

 ).יב' פס( ָלֶה# ָנַתִ/י ֲאֶ
ר ָה2ֶר6 ֶאל ַהֶ$ה ַהָ�ָהל ֶאת ָתִביא� לֹא

מהפירוט , אדרבא. ואת חומרת
' הות את עצמת תיאור הפרת דברי האי� ניסיו� להק

יב נוצרת הרגשה שהכתוב מתכוו� ליצור רקע �של סדרת הפעולות שבפסוקי
 י

ג
 ש
 . העונש כא� זהה לזה הנית� בחטא המרגלי
. מתאי
 להבנת גזר הדי� הקשה

, י מקרי
 אלולפחות בשנ). יא, ד"במדבר י" (בי Â�ÈÓ‡È לא אנה ועד: "ההנמקה היא

מתבטאת בהטלת פקפוק בדבריו המלווה במעשי
 הנוגדי
 את ' העדר האמונה בה

 .הוראותיו מתו� חוסר אמו� באמתות�

 
במניעת משה ואהר� מלהוביל את הע
 לתו� האר� יש משו
 סיכול מטרת

המתריס כנגד
 על " הקהל"כוונת
 הייתה להוכיח את הכזב שבטיעונו של . העיקרית

�אי
 È·‰Ï‡  ...הזה המדבר אל 'ה קהל את ‰·‡˙Ì ולמה "–  להביא
 לאר�יכולת

 ˙·Â‡È לא לכ� "– בהתא
 לכ� העונש הוא). ה�ד' פס" (הזה הרע המקו
 אל תנואֹ

 .' בדבר ה�ÂÚÏ˘ של הע
 הופ� ‰‡ÌÂ˘Èכ� ...". האר� אל ‰Ï‰˜‰ ‰Ê את
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רא  ממקומות אחרי
 במק–" ישראל בני לעיני להקדישני בי האמנת
 לא יע�"

  22.היא הבאת הע
 ליראה אותו ולכבדו' שהקדשת ה, נראה

 :מהפסוקי
 שבדקנו עד כא� בפרקנו לא התבררו שתי שאלות

הרי הע
 לא העלה כל תלונה ', בעיני הע
' להקדיש את ה'לש
 מה היה צור�  .א

 ?"'קהל ה"הוא הביע את הזדהותו אתו וכינה את עצמו , אדרבא. 'כנגד ה

הקדשת ' היו מיועדות ל– שאות� לא ביצעו משה ואהר� –'  האילו הוראות בצו .ב

 ?''ה

התשובה לשתי השאלות והמפתח לפתרו� כל חידת חטא משה ואהר� ניתני
 בפסוק 

 :האחרו�

  ).יג' פס( ָ-# ַוִ�ָ�ֵד
 'ה ֶאת ִי5ְָרֵאל ְבֵני ָרב� ֲאֶ
ר ְמִריָבה ֵמי ֵהָ�ה

את מה שתיארה לנו בפירוט רב , ורהלכא, רק עתה מגלה לנו התורה דבר הסותר


הייתכ� '? או נגד ה, הא
 מריבת הע
 הייתה נגד משה ואהר�. בפסוקי
 הראשוני

 ?שבאותה יחידה יופיעו שני כתובי
 המכחישי
 זה את זה בצורה כל כ� בולטת

·∆̄»i«Â #ִע# ָהָע Óֹ‰∆L... )ג' פס.( 

 ).יג' פס( ...'‰ ֶאת לִי5ְָרֵא ְבֵני ̄«·e ֲאֶ
ר ְמִריָבה ֵמי ֵהָ�ה

הרגיל לראות את משה ואהר� כשליחי
 צייתניי
 ג
 בעתות , פליאתו של הקורא

כדי למנוע . 'מקשה עליו לקבל את סרבנותו של משה לקיי
 את הוראות ה, משבר

. את הנסיבות שגרמו להתנהגות חריגה זאת) ו�ב' פס(זאת מראה הכתוב באריכות 

לא , מסירת תמונה חלקית; עי ספרותי מיוחד במינוהתורה נזקקת לש
 כ� א� לאמצ

 . שמגמתה להביא את הקורא להזדהות ע
 הבנת משה את האירוע, שלמה

א� כמוב� לא כשני ', מריבת הע
 הייתה אפוא ג
 נגד משה וג
 נגד ה

 הטחת הטענות נגד משה ואהר� היא רק החלק הגלוי של 23.אובייקטי
 שווי ער�

למעשה יודע הע
 שמנהיגיו האנושיי
 ה
 . והעיקרי מכוסהאשר רובו הגדול , קרחו�

א� אינ� אלא ביטוי , תלונותיה
 מופנות אמנ
 נגד
. הפועלי
 מכוחו' שליחי ה

בוח� כליות "וזאת יכול לדעת רק מי שהוא ', חיצוני להתמרמרות
 הפנימית נגד ה

 התלונה הסיבה לכ� שהע
 טרח להסתיר את המע� האמתי לתלונותיו עולה מ�". ולב

 
ש נבחר כא� ג� בגלל ש� המקו� "ייתכ� שהשורש קד. כג, ט"כ; יג', ישעיהו ח; ג', ויקרא י .22

 .'קדש'

רבו בני  "–' לריב את'לבי� " וירב הע� ע� משה "–' לריב ע�'קשה להסביר את ההבדל בי�  .23

כגו� הושע , מורה על הטחת טענות ללא מענה' לריב ע�'קומות שבה� יש מ. "'ישראל את ה

כגו� , מלמד על התמודדות שיש בה ויכוח' לריב את'ואילו , ב', איוב מ; ל', משלי ג; א', ד

ויצאו מי� : "אכ� זכו למענה' אצלנו טענות הע� נגד ה. ט, ה"משלי כ; ט, ה"מ; ח', ישעיהו מ

ומטרת� כא� לציי� , אינ� משמעותיי�" את" "ע�"� שחילופי ייתכ, אמנ�". ויקדש ב�... רבי�

  .שאינו דומה ריב ע� אד� לריב ע� בורא עול�
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 אפו ויחר 'ה וישמע 'ה באזני רע כמתאנני
 הע
 ויהי: "הראשונה בספר במדבר

הע
 למד שכאשר מופנית התלונה במפורש אל  ).א, א"י במדבר( ..."'ה אש ב
 ותבער

 .לכ� רצוי להעלי
 את כתובת התלונה. העונש ממהר לנחות עליה
', ה

פרשת קרח ועדתו הזה של הע
 נאמר במפורש בפרק הסיו
 של ' המשחק'


מליִנ ה
 אשר ישראל בני נותתל� את ÈÏÚÓ והשכתי: "בעניי� אות מטה אהר� הפורח 

ÌÎÈÏÚ) "ההוראה הראשונה של ה). כ, ז"במדבר י 
למשה להשתמש ' כעת מתברר טע

שעליו , מטה אהר� הפורח הוא מעי� שלט רב עצמה. במטה אהר� בהקהלת העדה

 ).כה, ש
( "תוימ� ולא ÏÎ˙Â �ÂÏ˙ֹÌ˙ ÈÏÚÓ ימר לבני לאות ...אהר� מטה: "נאמר

 יש להבי� כחלק מהמערכה – הדיבור אל הסלע –ג
 את ההוראה השנייה 


שאילו היה נאמר במפורש לע
 , הבעיה היא. לקריעת מסווה הצביעות של הע

שהרי ה
 , היו מפריכי
 זאת בתשובה מיתממת', שה
 בעצ
 מתלונני
 על ה


לכ� יש ). ד�ג' פס ("'‰ ˜‰Ï את הבאת
 ולמה. 'ה לפני אחינו בגוע גוענו ולו: "טועני

ה
 ; על משה לחקות את התנהגות
 בדר� נלעגת. להראות לע
 שצביעות
 נחשפה

הסלע אינו .  משה ידבר אל הסלע ויתכוו� אליה
–' מדברי
 אל משה ומתכווני
 לה


לע
 הורה אפוא להשיב ' ה. אלא כתובת פיקטיבית לדברי
 המכווני
 אל הע

לש
 כ� אי� כל חשיבות לדברי
 . באותו נשק ובאותה תחבולה שבה ה
 השתמשו

העיקר הוא בעצ
 הפנייה אל . ואכ� ה
 לא כתובי
, הזאת' הצגה'שיאמר משה ב

24.הכתובת המוסווית ולא בתוכנה
 

לא האמנת
 " מההיגד –" ·ÈÂ Ì˜„˘ 'ה את ישראל בני רבו אשר מריבה מי המה"

, כלומר שהיה, לא הוקדש' יכול להתקבל הרוש
 שה" י ישראלבי להקדישני לעיני בנ


משמע מכא� שג
 ללא רצונ
 של משה ואהר� קיבל הע
 . חילול שמו, חס ושלו

המי
 . "שאותה לא העז להעלות על דל שפתיו', תשובה מספקת לתלונתו נגד ה


אלא שטפו מלב הע
 את , הזורמי
 מ� הסלע לא נקשרו למנהיג בשר וד
" הרבי

, עתה משהוקדש בעיניה
.  הביא אות
 למדבר כדי להמית
‰"‰˜·הרהורי
 שמא ה

ואד
 לא יוכל ) יא, ג"ל לי
יתה( ..."דתעמֹ לעול
 'ה עצת. "גברה אמונת
 בו

 .להפירה

 ואִה בארה ומש
. "בפע
 הבאה שיזדקק הע
 למי
 לא יוסיפו כלל להתלונ�

 את ישראל ישיר אז. מי
 לה
 ואתנה הע
 את �אסֹ למשה 'ה אמר אשר הבאר

בהגיע
 בארה לא התקומ
 ). יז�טז, א"כ במדבר" (לה ענו באר עלי הזאת השירה

 
 הע� וידבר: "התלונה הבאה של בני ישראל מאשרת את הטענה המרכזית שבמאמר זה .24

ÌÈ‰Ï‡· ‰˘Ó·Â למה � חטאנו ויאמרו משה אל הע� אויבֹ ...במדבר למות ממצרי� נוהעלית

הע� למד שהעמדת הפני� שבה מפני� אצבע מאשימה ). ז�ה, א"כ במדבר" (Í·Â '‰· דברנו כי

 .לכ� אי� יותר כל תועלת בהסוואה כזאת, לשליח במקו� אל השולח נחשפה לחלוטי�
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" אס� את הע
: "למשה' לכ� אומר ה. אלא המתי� בסבלנות, לא נקהל על משה, הע

–
לא יזניח את בני טיפוחיו ' הע
 למד סו� סו� שה.  כי מעצמ
 לא התאספו הפע

א שהפע
 התבגר הע
 עד כדי כ� שאפילו הודה אל, ולא זו בלבד. למות בצמא

 .ללא עזרתו של המדרי� משה' שירת הבאר'למיטיבו ב

הוכיח הע
 שהוא ראוי , לאחר גילויי מרי רבי
 של תלונות ומריבות, רק עתה

אלא נס נחש , "אות לבני מרי"לא מטה אהר� היה לבסו� . לבוא בשערי האר�

 .'ימד את הע
 את דרכי ההוא של' המקל'אלא ', הגזר'לא . הנחושת

‰ .ÌÂÎÈÒ 

עצמת התלונה מתוארת לא . המחסור במי
 הוא מ� הקשי
 שבפגעי ההליכה במדבר

האשמה . אלא ג
 בדברי
 הבוטי
 שמטיח הע
 במשה ובאהר�, ב"רק בשורש רי

,  השלית
 אותנו בהבטחות שווא–  משה ואהר�– את
: נושאת אופי אישי ביותר

כדי להראות שאי� ה
 , "'קהל ה" הע
 מכנה עצמו .כדי להמיתנו בצמא במדבר

עד שנאלצו , הפע
 ההתקהלות על שני המנהיגי
 הייתה כה אלימה. 'מורדי
 בה

מסיבות אלו היו משה ואהר� . מה שלא היה כ� בעבר, להיחבא בחצר אוהל מועד

 
משוכנעי
 שהע
 אכ� תולה את קולר מצוקת
 על צוואריה
 ואינו מאמי� ביכולת

 .ו אל האר� המובטחתלהנהיג

רבו בני ישראל : "...נאמר בסיומה, שבתחילת התלונה" Ó ÌÚ˘‰וירב הע
 "כנגד 

הע
 מסווה . את המתח שבי� שני כתובי
 אלו לא נתקשה עתה להסביר. "'‡˙ ‰

מחשש ', שליחי ה, בדברי
 שהוא מפנה נגד משה ואהר�' את התמרמרותו נגד ה

כמו שקרה במתאונני
 , ה
 ייפגעו מידו' שמא תלונה ישירה תעורר את חמת ה

וכ� , התורה מספרת לנו על ערמתו של הע
 רק בפסוק האחרו�). ד�א, א"במדבר י(

 
ג
 אנו הקוראי
 מזדהי
 ע
 משה ואהר� ומביני
 מדוע הפע
 ה
 כל כ� דואגי

 .להשיב את יוקרת
 שנפגעה קשות

כי זאת , י הע
בעינ' הקדשת ה: למשה מיועדות להשגת שני יעדי
' הוראות ה

היעד הראשו� יושג על ידי הצגת . והאדרת שמ
 של משה ואהר�, הבעיה האמתית

ועל ידי , "אות לבני מרי ותכל תלונֹת
 מעלי"שעליו נאמר שהוא , מטה אהר� הפורח

חשיפת ההסוואה של מע� התלונה באמצעות הדיבור המתוחכ
 אל הסלע בנוכחות 


ואילו ', דברי
 אל משה ומתכווני
 אל הה
 מ; כ� ייעשה לה
, כאשר עשו. הע


: היעד השני ימומש בשתי פעולות של משה. משה ידבר אל הסלע ויתכוו� אליה


 .שאיבת המי
 וארגו� השקיית הע

 שבטוחי
 שהפע
 התלונה היא רק נגד – יחד אתנו הקוראי
 –משה ואהר� 

ה
 , דרבאא. המיועד להקדשת שמו' נמנעי
 מלמלא אחר צו ה, ההנהגה האנושית

שממנו נסוגו אל אוהל מועד ועורכי
 לפניו את נס " הקהל"מיוזמת
 מדברי
 אל 

מתרה בה
 בשעת מעשה על ידי מניעת יציאת המי
 ' ה. הוצאת המי
 מ� הסלע
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הפע
 יוצאי
 . א� משה אינו שת לבו ומכה בשנית, לאחר המכה הראשונה בסלע

"
 . שמו של משה נמנעות ממנוושתי הפעולות שהיו מיועדות להאדרת, "מי
 רבי

הע
 טע� . 'מידה כנגד מידה '– בעונש באה לידי ביטוי הדר� המקובלת במקרא

לעומת
 ניסו משה ואהר� . שאי� כל סיכוי שמשה ואהר� יצליחו להביא
 אל האר�

לכ� עונש
 . להדגי
 לע
 שיש ביכולת
 לספק לה
 מי
 וממילא להנהיג
 אל האר�

� ההאשמה של הע
 באה לידי מימוש בגלל החטא של כ. יהיה שלא ייכנסו לאר�

 ".להקדישני בי האמנת
 לא יע�"


