פרשת בהעלתך
ָקח " .
ָקח ִכּ ִ
שּׁה ֻכ ִ
י-א ָ
שּׁה ַה ֻכּ ִ
שׁהַ ,על-אֹדוֹת ָה ִא ָ
ַתּ ַדבֵּר ִמ ְריָם וְ ֲ
שׁית ֲא ֶ
אַהרֹן ְבּמֹ ֶ
"ו ְ
שׁית ,ל ָ
שׁר ל ָ

)במדבר

י"ב א''(

אם לשפוט על פי העברית המודרנית ,יש כאן אמירה גזענית של מרים הנביאה
מ ְצ ַריִם,
ואהרון הכהן .על פי ספר בראשית כוש היה בנו של כנעןְ " ,בנֵיָ ,חם--כּוּשׁ וּ ִ
וּפוּט וּ ְכנָעַן")בראשית י' ו'( .ציפורה ,אשת משה היתה מדינית כידוע ומדין היה צאצא
ת-מ ְדיָן"...
ַתּ ֶלד לוֹ ...וְ ֶא ִ
של קטורה " -וַיֹּ ֶסף אַ ְבר ָ
וּשׁמָהּ ְקטוּרָה .ו ֵ
ִקּח ִא ָ
שּׁהְ ,
ָהם וַיּ ַ
)בראשיתכ"ה א''( .כך שהביטוי עצמו איננו מתיחס למוצא .המשך הפסוק גם הוא אינו
שׁה ִדּ ֶבּר
אַך ְ
מעיד על אמירה גזענית שכן בפסוק שאחרי נכתב "וַיֹּ ְ
בּמֹ ֶאמרוֲּ ,הרַק ְ
ה' ֲהלֹא ,גַּם-בָּנוּ ִד ֵבּר" )במדבר י"ב ב'( ומכאן שיש לנו משמעות אחרת המסתתרת כאן.
ָא֖ל"
ִשׂר ֵ
"הל֣וֹא ִכ ְבנֵי֩ ֻכ ִ
ישנו משפט מפורסם של עמוס ֲ
אַתּ֥ם ִל֛י ְבּנֵ֥י י ְ
שׁיִּ֨ים ֶ
בפסוק זה מכונים בני ישראל בני כושיים ,הפירוש הנפוץ הוא שאנו איננו טובים
יותר מעמים אחרים  -אפילו לא טובים יותר מבני חם שקוללו ע"י נח בעבדות
ישנו פירוש נוסף המחבר את פסוק זה עם הביטוי של ירמיהו "היהפוך כושי עורו,
ונמר חברבורותיו")ירמיהו י"ג כ"ג( .הנביא מתיחס כאן לחוסר יכולת לשנות מאפיין
חשוב ,לדוגמה חברבורות הנמר או עורו של הכושי .הכושי ניכר בעורו ולכן בולט
בנוכחות אומות אחרות.
)עמוס ט' ז'(.

אם להתייחס להמשך הפסוק נראה כי הקב"ה דיבר אל מרים )הנביאה( וגם אל
מעוּ-נָא ְד ָברָי;
שְׁ
מרִ ,
אהרון הכהן .משה רבנו היה שונה וה' דיבר אליו תמיד "וַיֹּא ֶ
שׁה:
ִיא ֶכם ה' ַבּ ַ
ִהיֶה ,נְב ֲ
ִאם-י ְ
תוַדָּעַ ,בּ ֲחלוֹם ֲא ַד ֶבּר-בּוֹ .לֹאֵ -כןַ ,ע ְבדִּי מֹ ֶ
מּ ְראָה ֵאלָיו ֶא ְ
מנַת ה' ,יַבִּיט"
ַבּר-בּוַֹ ,
ֵיתי ,נֶ ֱא ָ
וּת ֻ
ל-פּה ֲאד ֶ
ְבּ ָכל-בּ ִ
וּמ ְר ֶאה וְלֹא ְב ִחידֹתְ ,
מן הוּאֶ .פּה ֶא ֶ
)במדבר י"ב ו'( דברי ה' אל משה לא היו ארוע אלא באופן קבוע .אם במתן תורה נצטוו
שּׁה")שמות י"ט ט"ו( וגם הגמרא אומרת "שלא יהו תלמידי
עם ישראל
"אַל-תּ ְגּשׁוּ ֶא ִ
ל-א ָ
ִ
חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים" )ברכות כ"ב עמ' א'( .מכאן שמשה רבנו שהיה
נאמן ביתו של הקב"ה והיה רגיל בו הבדיל עצמו מאשתו כדי שיהיה טהור וכשיר
שׁה,
לנבואה) .יתכן ולא היה מחוייב בשל מעלתו אך באותו מקום נכתב "וְ ָה ִאישׁ מֹ ֶ
ָמה" )במדבר י"ב ג'( ולכן ראה לנכון משה
ַל-פּנֵי ָה ֲאד ָ
ָענָו ְ
שׁר ,ע ְ
מאֹד--מִכֹּלָ ,האָדָםֲ ,א ֶ
רבנו שלא לקחת לעצמו זכויות יתרות.
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