
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת חוקת (במקור, "חקת", בלי ו') היא אחת מהפרשות העמוקות ביותר בתורה! כל כך הרבה שיעורי חיים
 התכנסו להם בפרשה אחת. היא גם פרשה כאובה: מרים ואהרון הולכים לעולמם במדבר הצחיח, ומשה,

 לאחר שהיכה בסלע, מתבשר גם הוא על מותו הקרוב, כל כך קרוב, אבל גם כל כך רחוק מהארץ המובטחת.
 

 בין הפרשה הקודמת - שלח לך - לפרשת חוקת חולפות להן ביעף 38 שנים. עבורנו זה אולי הרגיש כמו
  "קפיצת הדרך", עבורם, כל יום, כל שבוע, כל חודש ושנה היו בודאי ארוכים כאורך הגלות, תרתי משמע.

 
 שני ניסים גדולים מתרחשים בפרשה שלנו, או ליתר דיוק - נס אחד מתרחש והנס השני כמעט… ושניהם

 קשורים בקיטורים על העדר מים.
 

 המחסור במים מלווה את מסע בני ישראל לכל אורכו - לא רק את המסע במדבר, גם את מסעותיהם של
 אברהם, יצחק ויעקב. רק במצרים לא חסרים מים לעולם! אבל מי היאור אינם המים המחיים שבני ישראל

  זקוקים להם. היאור מסמל דווקא מוות.
 

 מכיון שהתורה איננה דרמה היסטורית, אלא ספר על האמת הפנימית של הקיום, הצמא למים איננו צמא פיזי.
 זהו תיאור שחוזר על עצמו, כי הוא מספר לנו על הכמיהה העמוקה שמקננת בכל אחד מאיתנו - כמיהה עזה

 לחיבור עם מקור החיים, לשוב אל האחדות המנחמת שממנה באנו - התורה אומרת שממנה גורשנו - עם
  הגעתנו לעולם.

 
 לכן, מי שמתבונן עמוק בשורש המצוקות האנושיות כולן רואה כי הצמא למים הינו המטאפורה המדויקת ביותר

 לחוויה הבסיסית והמכוננת של חיינו.
 

 הנה שני סיפורי הצמא במלואם, הראשון מוכר, השני מעט פחות. אם יש זמן אפשר לקרוא, אם לא, אפשר
 לפסוח.

  
 (במדבר כ', א'-י"ג) ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל כׇּל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון [לשנה הארבעים] ַוֵּיֶׁשב ָהָעם

 ְּבָקֵדׁש ַוָּתמׇת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם. ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן.  ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶׁשה
 ַוֹּיאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה'. ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם, ֲאַנְחנּו
 ּוְבִעיֵרנּו. ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה ֹלא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים

 ַאִין ִלְׁשּתֹות. ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֲאֵליֶהם. ַוְיַדֵּבר
 ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן

 ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעיָרם. ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ַּכֲאֶׁשר
 ִצָּוהּו. ַוַּיְקִהלּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת ַהָּקָהל ֶאל ְּפֵני ַהָּסַלע ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו ָנא ַהֹּמִרים, ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא

 ָלֶכם ָמִים? ַוָּיֶרם ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם. ַוֹּיאֶמר
 ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן, ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן ֹלא ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל

 ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם. ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה' ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם.



 
 (במדבר כ"א, ד-ט) ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ֶּדֶרְך ַים סּוף ִלְסֹבב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך. ַוְיַדֵּבר ָהָעם

 ֵּבאֹלִהים ּוְבֹמֶׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל.
 ַוְיַׁשַּלח ה' ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת ָהָעם ַוָּימׇת ַעם ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל. ַוָּיֹבא ָהָעם ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאְמרּו
 ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַב-ה' ָוָבְך, ִהְתַּפֵּלל ֶאל ה' ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהָּנָחׁש, ַוִּיְתַּפֵּלל ֹמֶׁשה ְּבַעד ָהָעם. ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל
 ֹמֶׁשה, ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף [ספק דמות מלאך ספק נחש] ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל ֵנס [דגל גבוה] ְוָהָיה כׇּל ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה

 ֹאתֹו ָוָחי. ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי.
 

 בתקווה לא להיות בנאלי מדי, אני מבקש לדלות מהסיפורים הללו שתי טיפות מים-חיים לסוף שבוע זה. יש עוד
 הרבה...

 
 המים המחיים נמצאים בתודעה, לא במציאות הפיזית. ההזמנה היא להביט "למעלה" - או לעומק -1.

  אל שורש כל הדברים.
 אפשר אמנם להשיג דברים בכוח, או בשימוש בעוצמה פיזית - כן, גם אם מכים בסלע ייצאו ממנו מים2.

  - אבל מה שבא בכוח הוא ארעי וחולף. עובדה, מיד צמאים שוב.
 

 הסוד הגדול של אלוהי ישראל - שהוא אלוהי הבריאה העברי - שהכל נברא בכוח הדיבור. לכן נוסחת הקסם
 העברית העתיקה (כתובה בארמית) והמפורסמת ביותר היא "אברא כדברא" - אברא כדיבור. מילים הן שורש

  המציאות.
 

 מי שמייצגת את היכולת הזאת, היא מרים הנביאה, אחות משה. לפי המדרש היא דיברה על לב הוריה ושכנעה
 אותם להרות וללדת ילד, בתקופה שבה רבצה קללת מוות על הבנים הנולדים. היא ליוותה את משה בתיבה
 על היאור - המים הממיתים - והיא דיברה על ליבה של בת פרעה והשיבה את משה אל אמו עד שייגמל, ואז

 השיבה אותו אל בת פרעה, כדי שיגדל למלכות. מרים היא זאת שהוציאה את בנות ישראל בשירים ובמחולות
 לאחר חציית ים סוף. מרים היא גם זו שדיברה אודות אשתו הכושית של משה - לא בהכרח דברים רעים! -

 אבל מי שמומחית באמנות הדיבור - שיודעת לברוא בכוח הדיבור - נפגעת ביתר שאת מדיבור לא מדויק, ולכן
 היא, ולא אהרון, שדיבר גם הוא, לקתה בצרעת קשה. ולבסוף, חז"ל מספרים לנו שמרים הייתה באר המים

 החיים של עם ישראל במדבר, וכשהיא מתה, מיד מתחילה מצוקת המים.
 

 מרים היא זכר לעבריות אחרת - העבריות הקדומה - זו שיודעת את סוד הדיבור. זו העבריות של אברהם,
  יצחק ויעקב. שלושתם משנים את המציאות פעם אחר פעם על ידי דיבור.

 
 משה הוא נצר לשבט לוי - בנו האלים של יעקב - שיעקב אמר עליו, ועל שותפו שמעון, רגע לפני מותו

 (בראשית מ"ט, ה'-ו') ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי, ַאִחים, ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם. ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי, ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי,
  ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו ׁשֹור.

 
  ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי!  את סוד הדיבור של הנפש האלוהית הם לא יידעו, כי כלי חמס משמשים אותם.

  
 ואכן, משה נשען כל חייו על כוח המטה שלו - ושלא יהיה ספק, תמיד בשם הצדק (גם בסיפור של לוי ושמעון
 הטבח שעשו בבני שכם היה בשם הצדק!). במפגש הראשון שלנו עם משה הוא מכה למוות איש מצרי אכזרי

 וקובר אותו באדמה. במפגש השני הוא מפריד בכוח בין שני עבריים ניצים. במפגש השלישי, במדיין, הוא
 מבריח בכוח מרשים את רועי הצאן שמציקים לרועות, ואז הוא גם מסיר במו ידיו את האבן הכבדה שכיסתה

 את הבאר - דבר שבדרך כלל אפשר לעשות רק במאמץ משותף של הרבה אנשים. בהמשך הוא יכה את
 מצרים בעשר המכות, הוא יכה את ים סוף עד שנחצה, ועוד באותו יום, ארבעים שנה לפני פרשת חקת, הוא

 יכה בסלע (אחר), במצוותו של אלוהים, ויצאו ממנו שפע של מים. כמה חודשים מאוחר יותר הוא גם ישליך
  בזעם את לוחות הברית כשיראה למרגלות הר סיני את עגל הזהב.



 
 זו לא אשמתו של משה! כבר בסנה הבוער הוא הרי אמר לאלוהים, בכנות אופיינית, שהוא איננו איש של

  מילים! הדיבור קשה לו.
  

 והנה, בשנת הארבעים למסע במדבר, בואכה הארץ המובטחת, אלוהים מזמין את משה אל סודו הגדול. קח
 את המטה בידיך - כי המטה הוא לא העניין - אבל הפעם אל תשתמש בו. הגיע הזמן לדבר. הגיע הזמן, משה,

  להכיר את סוד הבריאה האלוהי: אברא כדברא - לברוא בדיבור.
 

 והמשך הסיפור, הרי, ידוע… משה, ברגע של זעם ותסכול, מכה בסלע, ויוצאים ממנו מים רבים.
 

 צריך להיזהר כאן מאוד מהתנשאות. אנחנו הרי לא יודעים את סוד הדיבור! אפילו את סוד המטה של משה
 איננו יודעים! אם משה היה כבד פה וכבד לשון, אנחנו אילמים לחלוטין לעומתו. רוב דברינו הם הבל הבלים!

 "בלה, בלה, בלה"...
 

  משה, האיש והמטה, גדול נביאי ישראל, הביא אותנו אל סף הארץ המובטחת.
 

 האם כבר הגיע הזמן לשינוי תודעתי - תודעה שתביא אותנו הביתה, אבל באמת הביתה? האם אנחנו בשלים
  לשוב אל תודעת הסוד העברי הקדום, סוד האברא כדברא?

 
 כבר שלושת אלפים שנה שאנו מפרשים את תורת משה ואת תורת-הקדושה של אהרון. האם הבשיל זמנה של

  של תורת מרים? האם נצליח להיות גם עם הספר, גם גוי קודש, וגם אומת הדיבור-הבורא?
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


