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פרשת חוקת
נושא השבוע :מריבות במשפחה
מה

• מי מריבה – העם מתלונן על מחסור
במים.

שוב ושוב מקרים של תלונות עם
ישראל.

הפעם,

בסיפור

מי

בפרשה

מריבה ,התלונה מוסבת על

• חטאו של משה –)שלא ברור מה הוא(
ועונשו  -לא להכנס אל הארץ.

מחסור מים במדבר .בתגובה

• המסע מקדש לערבות מואב.

לתלונתם מצווה ה' על אהרן

• המפגש בין ישראל לאדום – מלך אדום

ומשה לדבר אל הסלע שייתן את

מסרב לבקשת ישראל לעבור בארצו.
• המלחמה בערד ובחרמה.
• נחש הנחושת – העם מתלונן וה' שולח
נחשים שרפים להכישם .לאחר חזרתם
בתשובה מקים משה נחש נחושת המציל
מהכשה.
• שירת הבאר – שירת הנודדים העוברים
במדבריות ומחפשים מים.
• מלחמה בסיחון – אשר לא נתנו לישראל
לעבור בארצם ,ואף יצאו להילחם בהם.

מימיו ,ולהוציא להם מים מן
הסלע .משה הכה על הסלע
פעמיים )במקום לדבר( ,ויצאו
ממנו

מים

רבים.

הסיפור

מסתיים בעונשם הטראגי של
משה ואהרן )לא לגמרי ברור על
מה נענשו( -האחים המנהיגים
העם
לא ייכנסו ִעם ַ
אל הארץ המובטחת.

מ ד ר ש

מריבות במשפחה הן דבר נורמלי ,כאשר גרים תחת קורת גג אחת או אפילו שותפים בעשייה
מסויימת  -טבעי שיהיו אי הסכמות ואפילו חיכוכים ,החכמה היא לדעת לוותר ולהתפשר
ואם בכל זאת רבים – גם להתפייס!
קריאת המדרש ודיון
על מה רבו קין והבל? על הדברים שהחשיבו כשייכים להם .גם אנחנו רבים עם אחים שלנו
על בעלות על משחקים ,על ממתקים ,על מקום ישיבה...
מדוע התגלגלה המריבה לתוצאות טרגיות אלו? קשה לדעת ,אולי כיוון שנושא המריבה היה
עקרוני וחשוב – עברה המריבה לפסים קיצוניים ,ואולי כיוון שהיו הראשונים בעולם ,ואיש
לא מת סביבם  -קין לא ידע לאילו תוצאות עשויים מעשיו להוביל.
אנו למזלנו ,מודעים היטב להשלכות מעשינו ,ויודעים כי במריבות – צריך לדעת
להיזהר ממעשים קשים :פגיעה שנגרמה – אי אפשר להחזיר וכמוה גם מילה שפוגעת
לא ניתן להחזירה ,לאחר שיצאה מפינו..
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נושא השבוע

• טקס שרפת הפרה האדומה – אפרה
ישמש להכנת מי נידה ,שיטהרו טמאי מת.

במהלך הנדודים במדבר חוזרים

כזאת מריבה  /שלומית כהן-אסיף
היתה פה כזאת מריבה!
אמא אמרה" :אני לא מתערבת".

ואמרה בקול שופט:
"שניכם צודקים וזו האמת".

עכשיו צריך לברר:
אם אני ואחותי צודקים

ש י ר

אבל התערבה

מי צודק יותר?
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