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 ע" תשֻחַּקתּפרׁשת 
 מרמון) אליוט(דבר תורה מאת הרב אליהו 

 

  אבל מהּו; העֹונׁש ּברּור. קׁשֹות להסּביר צאּו קֹורֹות ּפרׁשת חקתמּבמשך הׁשנים ּפרׁשני הּתֹורה 
  . תנּו לׁשאלה זאתינ הסּברים ׁשֹונים  עשרה  לפחֹות ?החטא

 

ּומלּבים  , ל’’ׁשד, א"הרמ  ,ם‘‘רשּב,  י’’רׁש.  עשה  ׁשמׁשה   למה    מתיחס   ׁשל  הסברים  ראׁשֹון  ּוג ס
  ולקח ,  ׁשמעֹוני  ילקּוט  ,  אֹורך חיים .  אתֹו לדּבר   ּבמקֹום  הּסלע     את  היּכה    ׁשמׁשה טֹוענים 

     יׁשתמׁש  העם רצּו ׁשמׁשה גי  ׁשנצי  ּפי   על   אף   ׁשיכה   הסלע     את  ּבחר  ׁשמׁשה   אֹומרים  טֹוב
  ּפעם   ולא   ּפעמיים   את  הסלע  היכה  ׁשמׁשה   אֹומרים   עזרא   ואּבן   יֹונתן   תרגּום  .  אחר ּבסלע 
 . בלבד אחת 

 

  ,  עזרא  אּבן  , ם‘‘ רמּב . מׁשה  ׁשל   ּבטבעֹו  ׁשלֹון י ּבכ  החטא   את   רֹואה   חטאים   ׁשל   ׁשני  סּוג 
 המֹורים   נא   ׁשמעּו   לֹאמֹור   לֹו   גרם  כעסֹו  .  הּכעס  על  ׁשלט   לא   ׁשמׁשה  ם טֹועני ותנחּומה 

    .  הסלע  להכֹות  את וגם 
 

 ילקּוט  ). מן  העם  להימלט  כדי  הםֹועד  לאֹוהל   ּברח הּוא( ׁשמׁשה  ּפחד  מהעם    כֹותב  אלּבֹו 
   אנׁשים  העם כׁשמתּו   לצער     לב שם    ולא     לב קׁשה   היה  ׁשמׁשה   טֹוענים  ׁשמעֹוני ולקח  טֹוב 

  . אחֹותֹו   מריםעל   אּבלהת המׁשיך ל מצמא  והּוא
 

 אֹומרים     ן’’והרמּב    הּכֹוהן  מאיר    . מׁשה  ׁשל   לדיּבּור   מתיחס   חטאים   ׁשל   ׁשליׁשי  סּוג 
   ישראל     בני  בעיני   רֹוׁשם  ה ת עש )20:10( ’’ מים  לכם   נֹוציא   הזה   הסלע  המן ’’ׁשהׁשאלה 

   כֹותבים   רבה   ּודברים   תנחּומה  .  הסלע    מן    מים להוציא   יּוכל לא   'ה ׁש  חׁשׁש ׁשמׁשה 
 מֹוצא     עזרא  אבן    . הסלע  מן     מים  לֹהֹוציא   יכֹול   היה  לא ' שה    חׁשב ׁשהמ ׁשבאמת 

  .  הנהיג   ׁשהּוא  העם  את  גינה      ׁשמׁשה  הראה  ) 20:10 ( ’’ המֹורים  נא  ׁשמעּו  ’’ ׁשהביטּוי 
     רֹוׁשם  עשה     הנֹוציא   .כעיקר החטא’’  הנֹוציא ’’  המילה     את  רֹואים ן ’’ ורמב  חננאל  רבנּו

 .'ה     ולא הנס   את  עֹושים     ואהרֹון  ׁשמׁשה     ישראל בבני 
 

     יען ׁשהביטּוים   אפׁשר  ׁשאי    טֹוען  ן ’’ רמב   , למעלה  הנזכרים     החטאים   לעשרה  בקׁשר 
   על   נֹוסף  .  לכעס  מתיחסים    )20:24(    ּפי  את   מריתם   אׁשר   ועל  ) 20:12 (  ּבי  האמנתם    לא
   לא     ׁשזה :  היא  מזאת   טֹובה   יֹותר   וטענה  ?  נענׁש הּוא     למה  אז  ;  כעס  לא   אהרֹון  , כך

   הצדקה  בלי   הצבא   קציני   על   כעס   מׁשה  .  מׁשה  כעס  אר מתֹו ׁשבֹו    היחיד   המקרה
   את   לנהֹוג  יכֹול     לא  ׁשהּוא   התלֹונן   כׁשמׁשה   --  11:11-15 (  'על ה   מׁשה   כעס    ).31:14(

     אלף  מאֹות     ׁשׁש    להאכיל  בשר  ק ימספ  יקח  הּוא   מאין   ׁשֹואל     ּוכׁשמׁשה  --  )  לבדֹו העם 
 .כעסֹו לע   נענׁשמׁשה אבל  ,קֹורסּותיאּפב  גֹובל  -- )11:21-22 (    ימים  לחֹודׁש  איׁש 

 

   פתרֹונֹות   יזם   פסיווי ולא   להיֹות     נטה  גם     אחרים  במקרים     מׁשה   , לפחדנּות בקׁשר 
   לב   שם   לא   ׁשמׁשה    . נענׁש א  ול --  ) מרה מי  (15:25 וׁשמֹות  ) סּוף- ים  קריעת -- 15:14ׁשמֹות (

     במקֹומֹות  אֹו     פה  הטקסט   מן   הֹוכחה   אין   למרים  התאבל   ׁשהּוא    בזמן    העם לצרת 
 .אחרים

 

,   פעמיים את  הסלע  כהי בֹו  אֹו  ׁשה  בחר  ׁשהּוא  כה  סלע י ה  כי   נענׁש   ׁשמׁשה   לטענֹות  בקׁשר 
   בנקֹום   הסלע  את   הכה   שמׁשה  בקׁשר לטענה   . ספקּולציה קר ,  ברּורה  בטקסט אין  הֹוכחה

  אל     גם  דבר  הּוא , ’’המֹורים נא  ׁשמעּו ’’  ׁשכאׁשר מׁשה אמר לעם כֹותב    ן’’ רמב ,  אתֹו לדבר 
 על  . אֹותֹו  הכה  אֹו   לסלע   דבר  שהּוא   בין   נס   אֹותֹו   היה   הנס  ,  העם  אנׁשי   בעיני  . הסלע

   לא   אם   המטה   לקחת את ה הטקסט  שמׁשה צּוו  הדגיׁש  ולמה  .  ההמֹון  בעיני  נקדׁש  'ה   ,כן
   לבצע  ּבֹו   הׁשתמׁש   מׁשה  ,  המטה  נזכר   ׁשּבֹו   אחר   מקרה     בכל ?  בֹו  להׁשתמׁש  צֹורך  היה 
 . הנס את 

 
   מֹודרנים  חֹוקרים   ׁשהרבה   כֹותב  פלוט   גּונטר  ,  לחּומׁש  הרפֹומית   התנּועה   ׁשל  בפירּוׁש 
   לחּוס על   כדי   מׁשה   ׁשל   חטאֹו את   טיׁשטׁש   אֹו     הֹוציא   הסֹופי  ך’’ התנ  ׁשעֹורך    חֹוׁשבים
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   לסרס  באֹופן   צריך   היה   העֹורך   אז    , נכֹונה  הזאת  אֹוריה תה   אם .  העם סד י ׁשל מי כבֹודֹו
  ֹות  אחרֹות א לדּוגמ  מה מתאי לא    זאת פעּולה   ,  כך  על  נֹוסף . המקֹורי  הטקסט    את דרסטי

    בלי  אין גיבֹורים .ׁשבע  בת עם  חטאֹו   על  לדלג  מנסים   לא   אבלֹ  ,  מאד  אהּוב  דוד . ך’’ׁשבתנ
  .ך‘‘ התנ  כתבי   בכל     מּוסרי כתם 

 

   תֹורה   לֹומד    יהּודי , מרמֹון  וחיה   מׁשה  ּבן   לב  רֹון  אה  אחי   ׁשל   מחׁשבֹותיו   עכׁשו  אזכיר 
     ׁשימי  הדבר היה   עקר  .  למׁשה  'ה    הֹוראֹות  היּו   מה    משנה     לא ,  אחי  לֹפי  .  ּבה   והֹוגה
   ישראל    בני   להֹוציא   מצּוין    מנהיג  היה   םׁשה  .  לסֹופם   היגיעּו  ישראל    כמנהיג   מׁשה

    מנּוסה , יֹותר  צעיר   מנהיג   דרׁש     כנען  כיבּוׁש   אבל  .  במדבר  אֹותם  ּולהדריך  ממצרים
   נתן   בכוונה   'ה.  כלחה   עליו   אבד    מׁשה    עידן ,  בקיצּור .  עצמֹות  חילּוץ   ּומלא    ,במלחמה

     את  פה  לפטר   פתחֹון ) 'הל (  לֹו   שיהיה כדי   ּולקיים  להבין   קׁשֹות   ׁשהיּו     הֹוראֹות למׁשה 
 .מׁשה

 

   החטא .         ׁשל   התֹורה   פרּוׁש  עֹורך  ,  מלגרֹום  יעקֹוב     הרב  הפרּוׁש ׁשל  , חביב אחרֹון  אחרֹון 
   לעיני    להקדיׁשני  בי   האמנתם   לא  יען  ’’   : אמר למׁשה  'ה ׁש  נֹורא     כה  ׁשהיה     מׁשה  ׁשל

   מריתם    כאׁשר ’’ ;)20:24 ( ’’  מריבה    למי פי - את  מריתם   אׁשר  על  ’’ ;)20:12(’’  ישראל בני 
  על  ...  ישראל  בני   בתֹוך    בי  מעלתם   אׁשר  על  ’’   ;)27:14 ( ’’  העדה   במריבת  צין - במדבר פי

   מׁשה   ׁשל  רא  הנֹו  החטא  --    )32:51  דברים ( ’’ ישראל  בני   בתֹוך   אֹותי  קדׁשתם - לא אׁשר 
   בני   בעיני  הגיא מ  ׁשל   לפעּולה  הנס     את  הפך  הנס    עשית  בזמן  דיבּורֹו   ׁשעצם    היה

  . הגיא למ  תֹוקף    בכל   גדתנ מת   הת ֹורה .ישראל
 

   כל   ׁשל   הדת    ׁשעצם  קויפמן   יחזקאל     היׂשראלית  הֹוכיח  האמּונה  תֹולדֹות    הגדֹול בספרֹו 
     לכֹוח  ּומעבר   ׁשמעל   בעֹולם   לכֹוח    כפּופים  היּו  ׁשהאלים   האמּונה   היה   אלילים  בדי עֹו

   וגם   העֹולם  ׁשגם     הזה    לכֹוח    כמפעיל   הגיא מ  את   ראתה  האלילית     דת . עצמם האלים 
 .ֹול    כפּופים    היּו האלים

 

    םי על  תנּועה  בידי  מבּוסס  תמיד היה  המצרי  בפּולחן גי א מ ׁשמעשה  הראה  גרדנר .  ה .א
 כן הפֹורמּולה  על.  איתןשֶּנֱהגּו   הנכֹונֹות המילים בלי  ה פעל  לא יםיהיד  ׁשל  התנּועה . ודיבּור

  מנֹופף את הגיא מ העֹושה  הזה  עד  היֹום. הגיא מ יתי בעש ביֹותר  החׁשּוב  היתה החלק יתולהמיל
 .’’כדברה-אברה’’ואֹומר  ידֹו

 

   ׁשמע הּוא . מצֹורע צבא מלך ארם היה -שר  נעמן ). 5   פרק ,’ב ’ מל (  נעמן  רּו  את  סּפּורתזכ
   אליׁשע  ׁשל   מארם  ועמד  מחּוץ לביתֹו  נסע נעמן. ו אֹות  ׁשירפא   נביא  היה    ישראל ׁשבארץ
  נעמן   .הצרעת  וֵיאסף פעמים  ׁשבע  בירדן ירחץ ׁשנעמן  לאמֹור ׁשלח מלאך לנעמן  אליׁשע .הנביא

- אל  ידֹו   אלֹוהיו וֵהניף   'ה  בׁשם  וקרא  אלי יצא יצֹוא ועמד   אמרתי הנה ’’ : ואמר  מאד כעס 
   ׁשהנביא   ה ציפ  ׁשעֹובד  אלילים  אנחנּו   רֹואים  מזה  ). 5:11,  ב מל ( ’’. המצֹורע  ואסף  המקֹום 

  . נעמן  כעס , זה  את   עשה   לא     כׁשאליׁשע .  מלים   אילו   ימלל  וגם  תנּועה  איזֹו   יעשה
 

   הזמן   את  נתן  לפרעה לקבֹוע מׁשה.   במצרים  פעם  אף   פרעה בר  לפני יד לא  ׁשמׁשה  תזכרּו  גם 
   המכה  את   יסיר  'ה ׁש,'ה ל  פרעה והתפלל עזב את   מׁשה אז .   ממצרים ים ע הצפרד ׁשֵיעלמּו 

ׁשמֹות  (  דבר--   המכה   את   יביא   מתי  מראש  ריז מכ  'ה  ,  אהרֹות  במכֹות  גם  ).8:5-6ׁשמֹות (
לא  אֹומר ולא   הּוא   אבל  ,בידֹו  את המטה  ֵמרים  משה, סּוף-ים). 9:16  ׁשמֹות( ּוברד  ) 9:5

 . ולא  מׁשה הנס  עֹושה  את 'ה .כלּום
 

   הסלע  את כהיוה בריהעּובדה ׁשד עצם. ו רֹואים  בבירּור  מה חטאֹו ׁשל משה שהיה כה נֹוראיעכׁש
 ׁשמשה  , ותרבּות המצרים    את מחׁשבֹות  שספגּו  , ישראל  בני   בעיני    נראה  אחת בבת
 . הקשה  העֹונׁש   ראּוי   זה  לחטא  .'ה ׁשל    פלא  כמעשה  ולא  אגיהמ עשה

 
!שבת שלום  

  
  


