
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כשלון העם וכשלון ההנהגה
 
 

שיות על כך הרבה פירושים נאמרו על חטאם של משה ואהרן במי מריבה. התורה חוזרת בכמה פר
ל" )במדבר כ, יב(. בכך התורה ארשי ינב יינעל ינישד  קהל יב םתנמאה אל ןעשהסיבה לעונש היא: "י

 מבארת לכאורה מהו החטא, אולם עדיין הדברים נשארים סתומים. המדרש עומד על כך ש"בכל
סורחונם" )ספרי במדבר(. כלומר, הכתוב חוזר ומדגיש את חטאם  מזכיר שם מיתתם שמזכיר מקום

 כדי לומר שמשה ואהרן חטאו במי מריבה, ולא במקום אחר.
 

 .תולה משה את העונש בעניין אחר לגמריבנאומו בספר דברים דווקא משום כך, מפתיע לגלות כי 
 ףנאתה יב םראל בחטא המרגלים הוא מוסיף: "גבתוך הפסוקים בהם הוא מספר על עונשם של יש

מפורשת שהעונש של משה ם" )דברים א, לז(. אין כאן אמירה ש אבת אל התא םג ראמל םכללגב' ה
קשור לחטא המרגלים, אבל נראה שמשה רומז לקשר שכזה. כיצד מתיישבים הדברים עם האמירה 

 המפורשת לפיה עונשו של משה הוא על חטא מי מריבה?
 

השאלה קשה עוד יותר כאשר מציבים את האירועים הללו על ציר הזמן. חטא המרגלים התרחש 
ת מי מריבה בתחילת שנת הארבעים, בסמוך לכניסה לארץ, בשנה השניה ליציאת מצרים, ופרש

ובסמוך לנאומו של משה. על פי המתואר בספר במדבר, משה יודע במשך כל השנים שעל העם 
נגזר למות במדבר והוא עתיד להיכנס לארץ. משה מביא את הדור הבא אל קצה ארץ כנען, אבל 

לפני דור הנכנסים לארץ הוא משנה, מאבד את הזכות להכניסם ברגע האחרון כמעט. בנאומו 
לכאורה, פרט מהותי בסיפור. האם דבריו של משה יכולים להתיישב בליבם של השומעים? הרי 
עבורם פרשת המרגלים הוא אירוע הסטורי ואילו פרשת מי מריבה היא זכרון טרי. כיצד הם יכולים 

שנות דור אלא רק לפני כמה  לקבל את דברי משה, כשהם יודעים שהגזירה נגזרה על משה לא לפני
 חודשים?

 
"אור החיים" הקדוש סולל בפנינו את הדרך ליישוב הקושי. על פי פירושו משה לא חטא בחטא 
המרגלים, והוא אמנם לא נענש יחד עם כל הדור, אבל כבר באותו זמן נקבע שישראל אינם ראויים 

נגד משה ואהרן בפרשת מי ת כלהנהגתו של משה ולכן הוא לא ייכנס עימם לארץ. האמירה הנוקב
ל", באה לומר כי היה באירוע זה הזדמנות ארשי ינב יינעל ינישד  קהל יב םתנמאה אל ןעמריבה "י

לתיקון חטא המרגלים. אם היו ישראל ראויים באותה שעה, גם משה היה פועל כראוי ובכך היה 
בם של ישראל. אם כל זה היה מתרחש הרי שעם ישראל מקדש שם שמים ומקבע את אמונת ה' בל

היה שוב ראוי להנהגתם של משה ואהרן שהיו מכניסים אותם לארץ. נמצא שמשה איננו נכנס לארץ 
לא כעונש על חטא המרגלים או חטא מי מריבה, אלא כתוצאה משניהם גם יחד. ישראל אינם 

. שגגתו של משה במי מריבה רק מתאימים להנהגתו של משה, כך נקבע כבר בחטא המרגלים
 חזקה קביעה זו כשהראתה שאין למשה ולישראל את הכוחות לתקן זאת.

 
על פי דרכו של "אור החיים" ניתן להוסיף ולומר שמשה רואה בעצמו כמי שנושא במעין 'אחריות 
מיניסטריאלית' לחטא המרגלים. הוא הוציא אותם ממצרים במטרה להוליכם ולהביאם אל ארץ 

. הכשלון של העם הוא גם כשלון המנהיג, ומשנקבע שהעם איננו נכנס לארץ גם ההנהגה ישראל
צריכה להשתנות. גם פער הגילים מחייב את השינוי. הדור החדש זקוק להנהגה חדשה. רמז לכך 
יש עוד בפרשת המרגלים, שם נאמר שהיחידים מאותו דור שייכנסו לארץ הם יהושע וכלב, בעוד 

נם מוזכרים בהקשר זה. משה מבין זאת, ואף רומז על כך בנאומו כשהוא אומר משה ואהרן כלל אי
שכבר מאז נקבע שלא ייכנס לארץ. פרשת מי מריבה היא רק האירוע בו מצא בעל החוב את 

 ההזדמנות לגבות את חובו
. 
 

 
 : הרב שאול ברוכי, כותב המאמר

 ארגון רבני צוהראגף הנישואין, 
 

 

 

 

 תשע"ח ' תמוזי ,חוקתפרשת שבת 

חים את מלל שלפוע"בין מי שהוגה את האקזיט הבא 
הטרנזיסטורים, נמצא אדם ששואף להגדיל ראש כמו מנכ"ל, אבל 

 ת הכפיים"יצרנורוצה להישאר קרוב ל

עם ישראל במדבר לעבר אנחנו נמצאים בעיצומו של המסע של 
הארץ המובטחת. במסעות אלו משמשים הלוויים תפקיד מרכזי. 

 קהת גרשון ומררי. -שלוש משפחות בשבט לוי

במפתיע, החלוקה לפרשות מחלקת לשניים את התיאור על 
תפקידי המשפחות. תפקידם של בני קהת נמצא בפרשת השבוע 

פרשה שעברה, ואילו תפקיד שתי המשפחות האחרות מופיע ב
 שלנו.

כלי תפקידי המשפחות מחולקים כך: בני קהת נושאים את 
; ארון הברית, השולחן, המנורה וכו'. בני גרשון מופקדים הקודש

והעמודים.  הקרשיםובני מררי סוחבים את  יריעות המשכןעל 
אפשר לומר בעצם שאחד נושא את התוכן ואת ַהפְּנ ים, השני את 

היסודות. אין ספק שבני קהת  המעטפת, והשלישי את הבסיס ואת
קיבלו את התפקיד המרומם ביותר. גם בני מררי הנושאים את 
היסודות ירגישו סיפוק מתפקידם משום שבלעדיהם המשכן לא 
יכול לעמוד. התפקיד שבאמצע הוא המתסכל ביותר. מהי 
החשיבות שביריעות? מהי הייחודיות של בני גרשון? בחסידות 

את 'האור הפנימי', ובני מררי מייצגים יגידו שבני קהת מבטאים 
 את 'האור המקיף'. ובני גרשון? מה יש בהן באותן יריעות?

נמשיל את העניין לעולם העסקים. בכל חברה יש מנכ"ל וחברי 
ההנהלה שהם המוח, המחליטים והעוסקים בדברים הפנימיים 
ביותר. הם אלו שי קְּצרו את התהילה בסופו של התהליך. בקצה 

מדים היצרנים שהם בעצם המממשים בפועל את כל השני עו
 'הבנאים'. –ההחלטות והרעיונות הגדולים ומחברים בורג לחומר 

ובלי שיווק  פרסום טובאבל כל סטרטאפיסט מתחיל יודע שבלי 
כל  –אתה לא מוכר שום דבר. בלי עטיפה מושכת  –מקצועי 

 ההחלטות והמוצרים נרקבים על המדפים. בני גרשון הם אנשי
יכול עם ישראל המעטפת, היריעות החשובות שבתיווכם 

ת אע כבלת לראו יבאוא "ול –לקודש ולא להישרף ממנו  להתחבר
 " )במדבר ד, כ(.ומתו הקדש

גרשון עוטף את הקודש ביריעות שבעזרתם יכול הצרכן להבין 
ולהפנים את התוכן הפנימי הקדוש. אנחנו רגילים לחשוב ששיווק 
הוא שקר, מעין קנקן יפה שאין כלום בתוכו. אך בראייה היהודית 

את התוכן בצורה נעימה וטובה,  להנגישהשיווק הוא חשוב כדי 
 סותר אותו.ומובן שעליו להיות נאמן לתוכן ולא 

נתבונן בקומה נוספת. בני קהת אינם ַאמּונים על פירוק הכלים. 
הם אלו שמכסים אותם  בגלל עודף קדושתם של הכלים, הכהנים

ובני קהת רק סוחבים אותם. בדומה לכך, בני גרשון בעצמם 
מפרקים את המשכן, מסירים את היריעות, ואז בני מררי, כמו 
קהת, באים ונושאים את העמודים. אומנותם של בני גרשון היא 

. הם ההופכים את האוהל השלם לפרטים. משווק מלאכת הפירוק
ה עם הלקוחות בניין רב קומות אלא הדיור לא מביא אל הפגיש

מקצועיותו נמדדת ביכולתו לפרק את הפרויקט הגדול ולהראות 
 את הכלל. בנאמנותלנו חלק קטן שמייצג 

אם כך המצב בעולם הגשמי, קל וחומר ברוחניות. יש לנו רעיונות 
גדולים, אורות גבוהים! והדרך להעביר אותם לאחרים היא 

ות. השיווק אינו הטיה והטעיה של באמצעות אותן יריעות, עטיפ
התוכן, אלא הנגשה נאמנה של הרעיון. לפרוט את הדבר הענק, 

 תוך שמירה על האותנטיות שלו.
שנזכה להיות משווקים מוצלחים של   

 הטוב!

 תשע"ח ' סיון
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