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ימה) "...במדבר ,יט .(12 ,היו כשאנחנו חושבי על חוקה לישראל ,אנחנו
מדמייני לנו ישראל יפה יותר ,מוסרית יותר ,צודקת יותר .ופה כל חוקת
התורה זו פרה אדומה שמבשלי ממנה עפר לטהרה?
.2

ָאל" )ש כ.(29 ,
לי $יֹ# $ל ֵית י ְִ+ר ֵ
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ַ ָ ֵבר ְָ $ולֹא ָהיָה ַמיִָ $ל ֵע ָדה ַו( ִָהֲל ַעל
ַ ָמת ִָ $מ ְריָ $ו ִ
ֵב ָה ָעָ ְ $קדֵ ו ָ
לעומת "ַ ...ו( ֶ
מה ו ְַעל & ֲהרֹ) "%ש .(12 ,שני אחי נביאי ממשפחת ההנהגה הגרעינית .על אחד
ֶ
מתאבלי שלושי יו ,ועל מרי כלו?
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ינִי
ְִ $י ְל ַה ְק ִֵ ,
ֱמנ ֶ
ַע %לֹא ֶהא ַ
פרשת מי מריבה )ש .(313 ,משה ואהרו $נענשי "...י ַ
ָת ִי ָל ֶה) "$ש .(12 ,על מה
ֲר נ ַ
ָאל ָלכֵ %לֹא ָת ִביא ֶאת ַה ָ ָהל ַהֶ1ה ֶאל ָה0רֶ /א ֶ
ְל ֵעינֵי ְנֵי י ְִ+ר ֵ
ה נענשי? על כ %שלא דיברו אל הסלע כפי שביקש מה? על כ %שעשו תרגיל
מנהיגות למפקפקי ביכולת )ש ?(10 ,על כ %שלא הזכירו את ה' כמי שמוציא
מי מ $הסלע ולקחו את הכח לעצמ? על כ %שהיכו בסלע פעמיי ולא פע
אחת ,או בכלל לא ,כפי שהתבקשו? למה משה יודע להתווכח ע האלוהי בכל
פע שצרי ,%והפע אינו אומר דבר על העונש?

בהגיע שעתו של אהרו ,$לוקח אותו משה )בקטע שמזכיר לנו קצת את סיפור
.4
העקדה( למות בהֹר ההר .יחד אית עולה ג אלעזר ,בנו של אהרו ,$המקבל את
בגדיו )ומקומו( של אביו )הפע הב $מעלה את אביו אל העולה( )ש .(2528 ,למה
אהרו $מעביר את תפקידו לבנו ,בעוד מרי אינה מורישה דבר לאיש ומשה יעביר
את תפקידו לאד שאינו מבני המשפחה ואפילו לא מאותו השבט?
יש עוד שאלות )וישנו ג הסיפור המפורס על נחש הנחושת האלילי למדי( ,אבל
התשובות לא מספקות.
בשעת מותה של מרי אי $לנו עדיי $נוהגי אבל מוסדרי וברורי ,ואחיה מנהיגי
האומה אינ מוצאי דר %הגונה להתאבל עליה .הקהל הגדול דווקא מרגיש
במחסור הגדול ע מותה של מרי ,והוא מתרג זאת לתחושת החוסר המתעוררת
ע המחסור במי .במקו תאור האבל על מרי מביא לנו המקרא ,מיד בפסוק
הראשו $שלאחר המוות ,את תלונותיו של הקהל על "ַ ...ה ָקָ $הרָע ַהֶ1ה לֹא ְמקֶ $זרַע
ֶפ %ו ְִרַ %
ת ֵאנָה ְוג ֶ
ְ
מיִ& $יִִ %ל ְת" )כ.(5 ,
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האבל והמחסור הלא מעובדי ע מותה של מרי ,מביאי אית ג את עונש
של משה ואהרו  $המחסור במי שולח אות אל הסלע ואל ֵמי המריבה שבגינ
ה נענשי .משה ואהרו $אינ מביני את צערה של הקהילה ,ה מביני רק את
המחסור הפיזי במי ומתרברבי ביכולת לפתור זאת במכות מטה אחדות על
הסלע .מי אמנ באי ,הקהילה אמנ שותה ,א %המתעלמי ממותה של אחות
)או משאירי לע לחשוב ולהאשי את האלוהי במותה( נענשי בכ %שלא יגיעו
לעול אל מחוז חפצ ,אליו ה כבר הולכי עשרות שני.
לאחר מותו של אהרו $לא מחכה העדה להוראות וסיוע ההנהגה בנוהגי האבל,
ובניגוד לאבלה הקוד היא עושה מעשהַ " :ו( ְִרא ָ#ל ָה ֵע ָדה ִ#י ָגוַע & ֲהרַֹ %ו( ְִבֶ #את & ֲהרֹ%
ָאל" )ש ,(29 ,וכ %יעשו ג אחרי מות משה בערבות מואב.
לי $יֹ# $ל ֵית י ְִ+ר ֵ
ְ ִ
שלושת המנהיגי בני עמר )כשמ כ $ה – ע ר( מייצגי כל אחד מנהיג.ת
מסוג אחר )אמירה הדורשת הרחבה ,הדורשת הזדמנות אחרת(:
משה הוא המנהיג הגדול ,מורה הדר ,%איש האמונה והחזו ,$היודע לגייס את ההמו$
להאמי $בו וללכת אחריו ג בשעות הקשות ביותר .ג א יכולות הניהול שלו אינ$
גבוהות )זוכרי את השעורי הראשוני בתורת הניהול והאירגו $שהוא מקבל
מיתרו?( ,הכריזמה שלו ואמונתו הגדולה מספיקות לו כדי להיות מנהיג השינוי
הגדול ביותר שק לע ישראל עד היו.
מרי היא מנהיגת הנשמה היתרה ,מנהיגת מה שאנחנו קוראי היו אמנות ,יצירה
 היכולת לראות ולהבי $את הדברי מעבר להופעת הפיזית ,הנראית ,הפשוטה.
היכולת לשיר ,או לרקוד ,או להלחי $את שירת הי .לא רק לחצות את הי בחרבה,
אלא ג לחוות את כל עצמתו הייחודית של המאורע הזה ולתת לו ביטוי באמצעי
ובדרכי שונות.
לד/ר א אומרי לו מה צרי %להגיד ,הוא יודע לארג$
אהרו הוא מנהל .הוא יודע ֵ
את החברה כל פע שצרי %לקפל את אֹהל מועד לקראת נדודי חדשי ,הוא יודע
לסדר ענייני קרבנות ולסדר סידור עבודה לכהני הסרי למשמעתו .הוא לא מנהיג
המסוגל להתמודד ע ההמו $שרוצה עגל של זהב ,א %הוא יהיה נאמ $לשולחיו
ונאמ $לסדרי עבודת הקודש המאורגנת והמסודרת.
את הידע של אהרו ,$את הכרותו ע צרכי הקודש ,נית $ללמוד ,וכדי להבטיח
נאמנות אפשר וא 0כדאי לדאוג לכ %שמחליפו יבוא מאותה משפחה ומבי $בניו.
החלפתו של מנהיג מסוג של משה ומרי אינה החלפה סתמית שיכולה לעבור מאב
לב $רק בגלל היות מאותה חמולה .מנהיגי אמיתיי במקומות הללו ה יחידי
סגולה ,ואי אפשר ולא כדאי להגביל את החיפוש אחריה בתו %משפחת המוצא
בלבד .מרי חיכתה להחלפתה עד דוד המל %של הכנור )אפילו בצלאל ,בונה
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המקדש ,חכ הלב ,הוא אומ $גדול ,א %יוצר לפי הוראות מלמעלה ולא מרוחו שלו(.
משה לא יכול היה להשאיר אחריו חלל ללא יורש ,והוא מוצא ומכשיר את יהושע
ב$נו $לתפקיד.
מילה אחרונה על הפרה האדומה:
בכולנו יש כנראה חיידקי בלתי מתרפאי של חטא .א ג משה הגדול ואהרו$
הנאמ $חוטאי ,אי $כנראה דר %להתחמק מ $הרעה הזאת.
פרה אדומה אי ,$ולא הייתה )לפני כמה זמ $מצאו באיזה מושב עגלה אדומה שכמעט
התאימה לתאורי ,א %ג היא נפסלה במהרה(.
רק עפר הפרה האדומה יכול לכפר על חטאינו ,לכולנו חידקי של חטא ,אי $פרה
אדומה ולא הייתה!
אז זוהי חוקת התורה – אי $טהרות אוטומטיות במקלחות חמות של עפר פרה
אדומה ,ואי $לנו ברירה אלא לפתור את הבעיות שלנו ובינינו  בעצמנו!

