ב״ה
ֵמי מריבה
בפרשת ֻחַקּת ,התורה מתארת גזירה שנגזרה על משה ו ְאֲַהר ֹן אחרי המעשה של ֵמי מריבה,1
שאֲַהר ֹן
שׁר-נַָתִתּי ָלֶהם״ .הדעה הנפוצה היא ְ
ככתוב :״A ...א ָתִביאוּ ֶאתַ-הָקָּהל ַהֶזּה ֶאלָ-האֶָרץ ֲא ֶ
שתק ולא מנע את משה מהכות את הסלע ,ורק משה אמר ועשה .אם כן ,למה נגזרה אותה
שָׁפּט״.
שׂה ִמ ְ
גזירה על שניהם? כמו שאמר אברהם אבינו 2״ָ ...חִלָלה ָלֲּ Sהשׁ ֵֹפט ָכּלָ-האֶָרץ Aא י ֲַע ֶ
הבה נחפש הבנה אחרת של דברי התורה.
משה ו ְאֲַהר ֹן היו צריכים לדבר אל הסלע ככתוב ״ו ְִדַבְּרֶתּם ֶאלַ-הֶסַּלע ְלֵעינֵיֶהם ו ְנַָתן ֵמיָמיו ...״.
שׁה ו ְאֲַהר ֹן ֶאתַ-הָקָּהל ֶאלְ-פּנֵי ַהָסַּלע ו ַיּ ֹאֶמר ָלֶהם ִ
שְׁמעוּ-נָא ַהמּ ִֹרים
והתורה ממשיכה ,״ו ַיְַּקִהלוּ מ ֹ ֶ
ֲהִמןַ-הֶסַּלע ַהֶזּה נוִֹציא ָלֶכם ָמי ִם״ .בפסוק זה יש שינוי לשון מרבים ״ו ַיְַּקִהלוּ״ ליחיד ״ו ַיּ ֹאֶמר״,
ונשאלת השאלה מי אמר את המילים ״ ִ
שאֲַהר ֹן אמר אותן משום
שְׁמעוּ-נָא ַהמּ ִֹרים״ .3נראה לי ְ
שׁה ֶאת-י ָדוֹ ו ַיֶַּ Sאתַ-הֶסַּלע ְבַּמֵטּהוּ ַפֲּעָמי ִם ...״ ,ו ְלוּ משה אמר והכה,
שבהמשך כתוב ״ו ַיֶָּרם מ ֹ ֶ
שׁה״ .4לפי הבנה זאת ,אֲַהר ֹן אמר לקהל ״ ִ
שְׁמעוּ-נָא ַהמּ ִֹרים ...״
לא היה צורך לכתוב ״ ו ַיֶָּרם מ ֹ ֶ
ומשה הכה את הסלע .שניהם טעו במידה דומה ועל שניהם נגזרה אותה גזירה.
שׁרְ-מִריֶתם ֶאת-
בהמשך מסופר על פטירתו של אֲַהר ֹן ,ועניין ֵמי מריבה מוזכר בלשון 5״ַ ...על ֲא ֶ
שׁר ְמַעְלֶתּם ִבּי ְבּתוְֹ Sבּנֵי
ִפּי ְלֵמי ְמִריָבה״ .כמו כן בפטירת משה עניין זה מוזכר בלשון 6״ַעל ֲא ֶ
שָׂרֵאל ְבֵּמיְ-מִריַבת ָקֵדשׁ ...״ .האזכורים האלה בלשון רבים הם ,ומתייחסים למשה ו ְאֲַהר ֹן
יִ ְ
ביחד ,ראייה נוספת שטעו במידה דומה.
הדעה הנפוצה היא שלא נכנסו משה ו ְאֲַהר ֹן לארץ ,עקב המעשה של ֵמי מריבה .אולם בעניין
ֵמי מריבה כתוב ״Aא ָתִביאוּ״ ולא כתוב ״Aא ָתב ֹאוּ״ .7לי נראה שעדיין יכלו משה ו ְאֲַהר ֹן 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 משהֶ ,הָענָו מכל אדם ,״רבון העולמים עד עכשו
בקשתי חיים ועכשו הרי נפשי נתונה לך״.8
שׁה ֶאתַ-הַמֶּטּה
ובעניין המטה כתוב ״ַקח ֶאתַ-הַמֶּטּה...״ולא ״ַקח ֶאתַ-מְטּ`...״ .גם כתוב ״ו ַיִַּקּח מ ֹ ֶ
שׁר ִצָוּהוּ״ .איזה מטה לקח משה?
ִמִלְּפנֵי י ְהו ָה ַכֲּא ֶ
בפרשה הקודמת ,פרשת קורח ,כתוב ״ ...ו ְִהנֵּה ָפַּרח ַמֵטּה-אֲַהר ֹן ְלֵבית ֵלו ִי ו ַיּ ֵֹצא ֶפַרח ו ַיֵָּצץ ִציץ
שׁה ָה ֵ
שׁב ֶאתַ-מֵטּה אֲַהר ֹן ִלְפנֵי ָהֵעדוּת
ו ַיְִּגמ ֹל ְ
שֵׁקִדים״ .ובהמשך כתוב ״ו ַיּ ֹאֶמר י ְהו ָה ֶאל-מ ֹ ֶ
שֶׁמֶרת ְלאוֹת ִלְבנֵיֶ-מִרי ...״ .אפשר להבין שמטה אֲַהר ֹן היה לפני ָהֵעדוּת וייתכן שזאת הכוונה
ְלִמ ְ
שׁר ִצָוּהוּ״.
שׁה ֶאתַ-הַמֶּטּה ִמִלְּפנֵי י ְהו ָה ַכֲּא ֶ
של הפסוק ״ו ַיִַּקּח מ ֹ ֶ
וזה מסביר למה היה צריך להביא את המטה של אֲַהר ֹן בלי להשתמש בו ,כי מטה אֲַהר ֹן היה
שׁה ֶאת-י ָדוֹ
״ְ ...לאוֹת ִלְבנֵיֶ-מִרי ...״ ,ובא להזכיר את הקהל שלא למרוד .אף על פי כן ,״ו ַיֶָּרם מ ֹ ֶ
ו ַיֶַּ Sאתַ-הֶסַּלע ְבַּמֵטּהוּ ...״ ,כלומר הכה משה את הסלע במטה שלו ולא במטה של אֲַהר ֹן.
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תודות
תודה לחכם שמואל דהן על ההסבר שהמטה היה מטה של אֲַהר ֹן .תודה לברנרד אפשטיין
שהציג בפני את הקושי בעניין ֵמי מריבה .תודות לחכם יהודה גאולה ,לרב חניאל פרבר ,לחכם
משה צדקה ,לרב שלקובסקי ,למנשה סופר ,למאיר בן-חיים ,לפרופ' סנדלר ,לפרופ' מנדלבאום,
לאופיר אמונה ,לאריה טייטלבאום ,לחנה טויטו ,ליעקב הכהן-קרנר ,ולראובן גלנט על עזרתם.
תודות לאשתי ,לבניי ולבתי עבור עזרתם וסבלנותם בכתיבתי דבר תורה זה.
מראי מקומות והערות שוליים
 .1במדבר כ'  ,ז' – י״ג.
 .2בראשית י״ח ,כ״ה.
 .3במדבר כ'  ,י' .יונתן בן עוזיאל כותב שמשה אמר אותן וזה לא לפי ההסבר שלנו.
שאֲַהר ֹן אמר
 .4כלומר הלשון ״וירם משה״ בא להדגיש שמשה ולא אֲַהר ֹן הרים את ידו ,ורומז ְ
את המילים הקודמות ״שמעו נא ַהמּ ִֹרים״.
 .5במדבר כ'  ,כ״ד.
 .6במדבר כ״ז  ,י״ד.
 .7לפני שמת אֲַהר ֹן אמר ה׳ ״ִ ...כּי Aא י ָב ֹא ֶאלָ-האֶָרץ ...״ ולפני שמת משה אמר ה׳ ״ִכּי ִמנֶֶּגד
ִתְּרֶאה ֶאתָ-האֶָרץ ו ְ ָ
שָׁמּה Aא ָתבוֹא ...״ .כלומר הגזירה לא תביאו הפכה לגזרה לא תבואו לפני
שמתו אֲַהר ֹן ומשה.
 .8מדרש תנחומא ,ואתחנן אות ו'.
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