ב״ה
מֵ י מריבה
בפרשת חֻ קַּ ת ,התורה מתארת גזירה שנגזרה על משה ו ְאַהֲ רֹן אחרי המעשה של מֵ י מריבה,1
אָרץ אֲ שֶׁ ר-נָתַ תִּ י לָהֶ ם״ .הדעה הנפוצה היא שְ אַהֲ רֹן
ככתוב :״D ...א תָ בִיאוּ אֶ ת-הַ קָּ הָ ל הַ זֶּה אֶ ל-הָ ֶ
שתק ולא מנע את משה מהכות את הסלע ,ורק משה אמר ועשה .אם כן ,למה נגזרה אותה
אָרץ Dא י ַעֲ שֶׂ ה מִ שְׁ פָּ ט״.
גזירה על שניהם? כמו שאמר אברהם אבינו 2״ ...חָ ִללָה לָּ Uהֲ שׁ ֹפֵ ט כָּל-הָ ֶ
הבה נחפש הבנה אחרת של דברי התורה.
משה ו ְאַהֲ רֹן היו צריכים לדבר אל הסלע ככתוב ״ו ְדִ בּ ְַרתֶּ ם אֶ ל-הַ סֶּ לַע לְעֵ ינֵיהֶ ם וְנָתַ ן מֵ ימָ יו ...״.
והתורה ממשיכה ,״וַיַּקְ הִ לוּ מ ֹשֶׁ ה ו ְאַהֲ רֹן אֶ ת-הַ קָּ הָ ל אֶ ל-פְּ נֵי הַ סָּ לַע ו ַיּ ֹאמֶ ר לָהֶ ם שִׁ מְ עוּ-נָא הַ מּ ִֹרים
הֲ מִ ן-הַ סֶּ לַע הַ זֶּה נוֹצִיא ָלכֶם מָ י ִם״ .בפסוק זה יש שינוי לשון מרבים ״וַיַּקְ הִ לוּ״ ליחיד ״ו ַיּ ֹאמֶ ר״,
ונשאלת השאלה מי אמר את המילים ״שִׁ מְ עוּ-נָא הַ מּ ִֹרים״ .3נראה לי שְ אַהֲ רֹן אמר אותן משום
שבהמשך כתוב ״וַיּ ֶָרם מ ֹשֶׁ ה אֶ ת-י ָדוֹ וַיַּ Uאֶ ת-הַ סֶּ לַע בְּמַ טֵּ הוּ פַּ עֲ מָ י ִם ...״ ,ו ְלוּ משה אמר והכה,
לא היה צורך לכתוב ״ וַיּ ֶָרם מ ֹשֶׁ ה״ .4לפי הבנה זאת ,אַהֲ רֹן אמר לקהל ״שִׁ מְ עוּ-נָא הַ מּ ִֹרים ...״
ומשה הכה את הסלע .שניהם טעו במידה דומה ועל שניהם נגזרה אותה גזירה.
בהמשך מסופר על פטירתו של אַהֲ רֹן ,ועניין מֵ י מריבה מוזכר בלשון 5״ ...עַ ל אֲ שֶׁ ר-מְ ִריתֶ ם אֶ ת-
פִּ י לְמֵ י מְ ִריבָה״ .כמו כן בפטירת משה עניין זה מוזכר בלשון 6״עַ ל אֲ שֶׁ ר מְ עַ לְתֶּ ם בִּי בְּתוְֹ Uבּנֵי
י ִשְׂ ָראֵ ל בְּמֵ י-מְ ִריבַת קָ דֵ שׁ ...״ .האזכורים האלה בלשון רבים הם ,ומתייחסים למשה ו ְאַהֲ רֹן
ביחד ,ראייה נוספת שטעו במידה דומה.
הדעה הנפוצה היא שלא נכנסו משה ו ְאַהֲ רֹן לארץ ,עקב המעשה של מֵ י מריבה .אולם בעניין
מֵ י מריבה כתוב ״Dא תָ בִיאוּ״ ולא כתוב ״Dא תָ ב ֹאוּ״ .לי נראה שעדיין יכלו משה ו ְאַהֲ רֹן להיכנס
לארץ אחר גזירה זאת אבל לא כמנהיגים .זה תואם את דברי מדרש תנחומא ,המספר שמשה
קיבל רשות להיכנס לארץ כתלמידו של יהושע .משה הלך ועשה זאת אך בכך נגרם צער גדול
ליהושע עד שהיה קורע את בגדיו וכו' .אז אמר משה ,הָ עָ נָו מכל אדם ,״רבון העולמים עד עכשו
בקשתי חיים ועכשו הרי נפשי נתונה לך״.7
ובעניין המטה כתוב ״קַ ח אֶ ת-הַ מַּ טֶּ ה...״ולא ״קַ ח אֶ ת-מַ טְּ ...f״ .גם כתוב ״וַיִּקַּ ח מ ֹשֶׁ ה אֶ ת-הַ מַּ טֶּ ה
מִ לִּפְ נֵי י ְהו ָה כַּאֲ שֶׁ ר ִצוָּהוּ״ .איזה מטה לקח משה?
בפרשה הקודמת ,פרשת קורח ,כתוב ״ ...ו ְהִ נֵּה פָּ ַרח מַ טֵּ ה-אַהֲ רֹן ְלבֵית ֵלו ִי ו ַיֹּצֵא פֶ ַרח וַיָּצֵץ צִיץ
וַיִּגְמ ֹל שְׁ קֵ דִ ים״ .ובהמשך כתוב ״ו ַיּ ֹאמֶ ר י ְהו ָה אֶ ל-מ ֹשֶׁ ה הָ שֵׁ ב אֶ ת-מַ טֵּ ה אַהֲ רֹן לִפְ נֵי הָ עֵ דוּת
לְמִ שְׁ מֶ ֶרת לְאוֹת ִל ְבנֵי-מֶ ִרי ...״ .אפשר להבין שמטה אהרון היה לפני הָ עֵ דוּת וייתכן שזאת הכוונה
של הפסוק ״וַיִּקַּ ח מ ֹשֶׁ ה אֶ ת-הַ מַּ טֶּ ה מִ לִּפְ נֵי י ְהו ָה כַּאֲ שֶׁ ר ִצוָּהוּ״.
וזה מסביר למה היה צריך להביא את המטה בלי להשתמש בו .כי מטה אַהֲ רֹן היה ״לְאוֹת ִל ְבנֵי-
מֶ ִרי״ ,המזכיר את הקהל לא למרוד.
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