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 הרב אלישע וולפין

 חבריי,
 

אנחנו אמנם עוד רחוקים מאוד מהארץ המובטחת )אם כי... קרוב ורחוק זו רק שאלה של אמונה...(, 
למסע מקודש במרחב, מקדש ברנע שבמערב הנגב אל עבר אותנו ובכל זאת, פרשת חוקת לוקחת 

הארבעים במסע. , הפרשה מביאה אותנו אל השנה הירדן שבמזרח, בואך יריחו, ובמרחב הזמן, היא
זו שנה של מלחמות, כיבושים, והכי חשוב, שנה של פרידות. אנחנו נפרדים מאחרוני הדור הישן, דור 

 העבדים, ובהם מרים ואהרון, ואף מתבשרים על פרידה קרובה ממשה. 
 

אולי בגלל שהמוות הוא אחד המוטיבים המרכזיים בפרשה, הפרשה פותחת בציווי המוזר ביותר 
חוקת "הפרה האדומה". לכן שמה של הפרשה נגזר  -שהוא ספק טקס, ספק מצווה  -בתורה כלה 

מעניין הפרה האדומה, שאף נקראת בהמשך "תורה", לא פחות ולא יותר! מכאן שהמעשה הביזארי 
הזה, על אף שאינו הגיוני בעליל, הוא חשוב. חשוב מאוד! טקס הפרה האדומה היה בזמן המקדש 

שנחשבה לטומאה החמורה ביותר. היא אפשרה לכהן , ומאת המתים"הדרך היחידה להיטהר מ"ט
 שבא במגע עם מת, להיטהר ולשוב לעבודתו בבית המקדש. 

 
: החיים בכלל, ועוצמת החיּות )הויטאליות( הזורמת בעורקיו שיעור ראשון למסענו

של כל אדם ואדם, הם מסתורין אחד גדול! אדם יכול להיות בריא מבחינה 
ל בתוכו פנימה הוא מת מהלך. וכמובן גם ההפך: ישנו אדם ביולוגית, אב

שמבחינה ביולוגית הוא אכול וגמור, אבל כל כלו שופע חיים וחיּות. תזונה, 
ויטמינים, וכושר גופני הם חשובים מאוד, אבל את הויטאליות האמיתית לא נמצא 

 במשרדו של הרופא. 
ל צריך לחפש את סוד מה היא המקבילה לזה היום? זה מאוד מאוד אישי, אב

אולי לא  החיים בסֵפירות הביזאריות של הדמיון שלנו. הדמיון והבדיון שלנו 
אבל הם יעמיקו וְיָחיּו את השנים שניתנו לנו.  –ואולי כן  –יאריכו את חיינו )פיזית( 

כל דמיון מחייה. כשם שדמיון מחייה יכול למלא בנו חיּות חדשה, כך  לאוכמובן, 
 ול להמית אותנו בקרבנו. דמיון רעיל יכ

 
ואם ההכנה הזאת מתחיל המוות להכות: מרים הנביאה, אחותו של משה, ויש האומרים המיילדת 

ודאי המצילה שלו, הולכת לעולמה. על פי חז"ל אין מקריות בתורה, ולכן, מה שקורה אחרי ושלו, וב
יא הייתה באר המים של ומהותה של מרים: ה תפקידה, ייעודה פטירתה של מרים מעיד על מותה, 

 עם ישראל במדבר. מה השיעור לחיים? בהמשך...
 

מרים הולכת לעולמה ו... אין מים! העם זועק למים. אלוהים מורה למשה ולאהרון לקחת את מטה 
שנה, לכנס את עם  40הקסם המפורסם שמלווה את משה מאז המפגש ההוא בסנה הבוער לפני 

 נו מים. צאו ממוי   לדבר אל הסלעישראל, 
גם לא היה  - לאחר האופוריה של חציית ים סוף - וו: לפני ארבעים שנה בדיוק-ז'ה-וג של דהסיש כאן 

עם המטה שלו בסלע.  להכותמים. העם, אז בתחילת דרכו, זעק את זעקתו, ואלוהים אז הורה למשה 
 כלה. זה עבד נהדר: מכה הגונה ומים צלולים זרמו מהסלע והרוו את צימאונה של העדה 

 
אהרון וכל העם מתכנסים סביב הסלע. ואז משה אומר משהו מאוד  ,ארבעים שנה מאוחר יותר, משה
ְמעּו ן-תמוה: )במדבר י"ט, י'( "...שִׁ ים, ֲהמִׁ ֹּרִׁ יא ָלכֶּם ָמיִׁם?". יש כמה דרכים גם -נָא ַהמ ַלע ַהזֶּה נֹוצִׁ ַהסֶּ

ק )ולהבין( את המשפט הזה, אבל לפחות ברמת ה "נוציא לכם  -פשט, האמירה הזאת לנקד וגם לַפס 
היא מאוד לא אופיינית למשה. אנחנו נוציא לכם מים? אנחנו? ואז... במקום לדבר אל הסלע  -מים" 

ווה, משה מכה אותו )פעמיים(. והפלא ופלא, זה דווקא עבד! מן הסלע געשו מים רבים ומצוקת כפי שצ  
. הוא ציווה לדבר, לא להכות. על כך שלא המים מסתיימת. אבל, כידוע לכל, אלוהים מאוכזב קשות

ל ר ה' אֶּ ֹּאמֶּ ל-האמינו )"וַי ה וְאֶּ ֹּשֶּ ֹּן: יַַען ֹלא-מ ל..."( משה -ַאֲהר ינ י ְבנ י יְִׁשָרא  נִׁי ְלע  יש  י ְלַהְקדִׁ ם בִׁ ֱאַמנְתֶּ הֶּ
 ואהרון מנועים מלהיכנס לארץ ישראל.

 
אל. חז"ל אומרים : מרים הייתה מעין "אלת המים" של עם ישרונשיעור שני למסע

שהיא הייתה אחת המיילדות של בני ישראל במצרים, זו שהוציאה את התינוקות 
 מי היאוראל אוויר העולם. היא זו שליוותה את משה התינוק לאורך  ממי השפיר

ויילדה אותו מחדש אל זרועותיה של בת פרעה. אבל מרים גם ידעה לשיר ולדבר! 



למסור את התינוק לאישה מינקת מן  בדיבור בלבד היא שכנעה את בת פרעה
אחרי שהיא עזרה ליילד  ,העבריות )והשיבה אותו ליוכבד אמו(, ובהמשך המסע

, היא הובילה את הנשים בשירת נשים)!( אדירה וסוחפת. מים סוףאת עם ישראל 
אבל היא גם חטאה בדיבור מיותר, אותו דיבור על אודות אשתו הכושית של 

לקתה בצרעת. ממרים הנביאה אנחנו לומדים את כל  משה. על הזיוף ההוא היא
 אומנות הדיבור הנכון! 

לכן, פסקו חז"ל, מרים הייתה באר המים החיים שליווה את עם ישראל במדבר. 
היא גם למדה על בשרה שדיבור מיותר יכול היא הבינה במים מחיים ומיטיבים. 

היה צריך ללמוד: להמית ודיבור נכון יכול להחיות. מרים ידעה את מה שמשה 

משה היה כבד פה  שאפשר להוציא מים מסלע בכוח הדיבור בלבד!

וכבד לשון. הוא ידע לדבר עם אלוהים, ידע לתקשר עם הצאן, אבל הוא לא ידע 
לדבר עם בני אדם, כי בני אדם הם קצת כמו סלע. כשמרים הלכה לעולמה משה 

ס אל הארץ המובטחת, הועמד במבחן הגדול, המבחן שיכריע אם הוא יוכל להיכנ
זאת שהובטחה בדיבור. אולי זה היה מתוך הרגל... אבל ברגע המכריע, משה 
היכה, כפי שעשה כל כך הרבה פעמים. והנה, גם מכות עובדות. עובדה: יצאו מים. 
אבל אם העולם נברא בדיבור והחיים והמוות ביד הלשון, הרי שמהות המסע 

  האנושי הוא מסע במרחב הדיבור הבורא.
 

ההצגה חייבת להימשך, והפרשה מתארת את מסע הכיבושים המעניין של בני ישראל בדרך לארץ 
הדרך הקצרה ביותר להגיע )למרות, שבינינו, מי בדיוק ממהר...( עוברת דרך ארץ אדום.  :המובטחת

הרי צאצאי עשו, אחיו התאום של יעקב. מלך אדום אינו מתיר האדומים, להזכירנו, הם אחינו. הם 
לבני ישראל לעבור בארצו, ובכדי להימנע ממלחמת אחים, בני ישראל יוצאים לדרך ארוכה וקשה 

 העוקפת את אדום. 
 

שיעור שלישי למסענו: איזו היא הדרך הטובה ביותר? אם הדרך הקצרה מחייבת 
הדרך! ואם אחיך מסרב לבקשתך, גם  להכאיב לאחיך, הרי שהיא כנראה אינה

הרי לא היעד חשוב, אלא  –המוצדקת, אל תילחם בו! במסע החיים כבד את רעך 
"וחי אחיך עמך" )ויקרא כ"ה, ל"ו(. הדרך הארוכה, זו שבאה מתוך שיח, הסכמה 

 והתחשבות, היא אולי הקצרה ביותר. 
 

ממנה את אלעזר, בנו של אהרון,  ואז מגיע גם תורו של אהרון להשיב את נשמתו לבוראו. משה
לרשת את אביו, ושלושתם עולים ביחד אל ההר. אהרון מעביר את מדי הכהונה הגדולה לבנו ומת. 

 העם מתאבל על אהרון שלושים יום. 
 

שיעור רביעי במסענו: "לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל 
אנחנו חולייה בשרשרת.  מסכת אבות, פרק ב', הלכה ט"ז(. ממנה" )משנה

הוא החל לפני שהגענו והוא ימשיך  ."המסע שלנו", הוא אולי כלל לא המסע שלנו
לאחר שכבר לא נהיה. מסע חיינו הוא המסע של החיים עצמם, הנעים וזורמים 
בנתיביהם. אי אפשר להימנע מהמסע, כי החיים דורשים זאת, אבל מכיוון 

 חראים להשלים אותו. שהמסע לא באמת "שלנו", אנחנו לא א
 

 איזו הקלה! 
 

המסע המפרך ממשיך, וכל מלכי האזור מסרבים לבקשתם המנומסת של בני ישראל לעבור בשטחם. 
אבל זה כבר לא אותו הדור ששקשק מפחד ארבעים שנה קודם בקדש ברנע )למרות שזה רק היה 
בפרשה הקודמת!( בראותם את עוצמת עמי האזור, ובלית ברירה, לאחר ניסיונות להידבר בדרכי 

 שלום, הם נלחמים ומנצחים בגדול.
 

: עם אחיך אסור לך להילחם! אבל במסע החיים לפעמים שיעור חמישי במסענו
צריך להילחם על זכותך וחובתך לנוע אל יעדך. מלחמה היא תמיד מוצא אחרון, 

וצו כל האפשרויות האחרות. ואם המסע הוא מסע נכון, ואם הוא מביא לאחר שמ
  באמתחתו ברכה לבריאה כלה, הרי שגם הניצחון בו יבוא. 

  



בין לבין, העם מוכה במכת נחשים ארסיים שממיתה רבים בעם, ואלוהים מורה למשה להניף נחש 
 ת ויתרפא. מנחושת )משחק מילים מעניין!(, וכל מי שהוקש יביט אל נחש הנחוש

 
: התחלנו את הדרשה עם שיעור מסע ששי ואחרון, לפני פרוס עלינו היום השביעי

 כוחו של הדמיון ואתו גם נסיים. 
 ! הנחש... אוי הנחש

נחש, חשש, ניחוש, נחושת... אני כמו רבים מעמיתיי בני האדם, מפחד מאוד 
הנחש שיילד מנחשים. בקיץ אני נזהר מאוד במסעותיי, מחשש מנחשים. זה היה 

אותנו מגן עדן, שהוציא אותנו אל מסע חיינו. המסע הוא מיסתורי. הוא עלום. 
מהבאות. אין אדם שאין לו מסע. אין אדם  חוששיםומה יהיה,  לנחשאנחנו מנסים 

שדורך במקום. כל אדם כמהה לצאת למסע חייו, אבל גם מפחד ממנו ומהלא נודע 
יכול להמית, וכמובן גם ההפך. ארס שהמסע מזמן. שהרי תמיד מה שמחייה גם 

הנחש ממית, וארוס הנחש מחייה. החיים והמוות הולכים יד ביד ונותנים זה לזה 
   משמעות. מי שפוחד למות לא יוכל לחיות באמת. 

 
וכך, חבוטים ומותשים, אבל נחושים יותר מאי פעם, בני ישראל מגיעים אל עבר הירדן המזרחי, בואך 

 יריחו. 
 

 יעי נחים. נחים מהמסע ומתבוננים: וביום השב
 מאין באנו, ולאן אנו הולכים? 

 מי הפכנו להיות? 
 איך הדיבור שלנו? 

 איזה מים זורמים להם מליבנו הקשה? 
 במי נלחמנו השבוע? 

 והאם מוצו כל החלופות האחרות, החלופות מתורת מרים? 
 

 שבת שלום,
 

 אלישע
 

 


