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  ט"תמוז התשס                                         ד"בס
  

  חטאם של משה ואהרון
  פרשת חוקתל

  
  

האם זכורה לכם התחושה מהפעם הראשונה שקראתם את 
  ? "זה פשוט לא הוגן"פרשת מי מריבה ש

  . עונשו נראה קשה מדי, יהא חטאו של משה אשר יהא
לות בשיעורנו ננסה לטפל בסוגיה מורכבת זו על ידי הסתכ

  .בפרספקטיבה רחבה יותר על מהלך האירועים
  

  פתיחה
 ,י"רשהפירוש המקובל ביותר לחטאו של משה הוא פירוש 

  . הכה בסלע במקום לדבר אליושמשה 
  
  ב"פסוק י' י במדבר פרק כ"רש. 1
 שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש -להקדישני ) יב(

 ואינו שומע ואינו לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר
לכן לא : צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום קל וחומר אנו

לכן נשבעתי לבית עלי נשבע ) שמואל ג(בשבועה כמו . תביאו
   :בקפיצה שלא ירבו בתפלה על כך

  
  :פרשנים אחרים מציעים מספר הסברים נוספים, ברם

 .הכה פעמיים במקום פעם אחת משה :אבן עזרא
  
  'ח' פס' במדבר פרק כאבן עזרא על . 2

בעבור שהכה אם כן הפירוש למה נענש משה גם הם השיבו ...
  ...מייםפע

  
 .איבד את סבלנותו ודיבר קשות אל העם משה :ם"רמב

  
  ' פרק ד–ם " שמונה פרקים לרמב–ם פירוש המשניות "רמב. 3
עליו , ואתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים משה רבינו 

יען לא ", )במדבר כ יב(שם יהברך כבר אמר אליו ה, השלום
על אשר מריתם את פי , האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל

, עליו השלום, וחטאו, במי מריבה על אשר לא הקדשתם אותי
, והוא הסבלנות, הוא שנטה לצד אחד מקצוות ממעלות המדות

שמעו נא ", )'י' במדבר כ(כאשר נטה לצד הרגזנות באמרו 
שיהיה אדם כמוהו כועס , ליו השם יתברךדקדק ע, "המורים

  .לפני עדת ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס
  

 נוציאהמן הסלע הזה " משה טעה כשאמר ):ח"בשם ר(ן "רמב
  ". לכם מים'היוציא "היה עליו לומר ; "לכם מים

  
  'ח' פס' ן פרק כ"רמב. 4

הם , והוא טוב לדחות השואל, והקרוב מן הדברים שנאמרו בזה
המן ) פסוק י(בינו חננאל שכתב כי החטא הוא אמרם דברי ר

,  לכם מים'יוציא הוראוי שיאמרו ,  לכם מיםנוציאהסלע הזה 
',  לכם בערב בשר לאכול וגו'בתת ה) שמות טז ח(כדרך שאמרו 

ואולי חשבו , יעשה עמהם להפליא' וכן בכל הנסים יודיעום כי ה
, סלע הזהכי משה ואהרן בחכמתם הוציאו להם מים מן ההעם 

ומעשה הראשון בצור ) דברים לב נא(וזהו לא קדשתם אותי 
ושבעים , הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב) שמות יז ו(אמר 

הזקנים רואים עמוד הענן עומד על הצור והנס מתפרסם כי 
אבל בכאן לא ראו דבר וטעו במאמר משה , הגדול הוא' מעשה ה

  .ואהרן
 

(!) עשרה , למעשה, מציע', רק אבפירושו לדברים פ, האברבנאל
  ).שאת כולם הוא דוחה בהמשך דבריו(הסברים שונים לחטא 

  
  

, כדי להבין טוב יותר מדוע יש כל כך הרבה פירושים שונים
נתמקד בחלקו הראשון של השיעור בניתוח מדוקדק של פסוקי 

תוך התייחסות לאירועים קודמים בספר , ולאחר מכן, הפרשייה
  .יע הסבר משלנו לחטאו של משהנוכל להצ, במדבר

  

  "החטא ועונשו"
כדי להבין את ריבוי הפירושים נתחיל מתיאור החטא בפסוקים 

  :עצמם
  
  'במדבר פרק כ. 5
ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא ) יב(

  :ַתִּתי ָלֶהםָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נָ 

  

לעשות את זה 'שמשה ואהרן יכלו , למרות המשתמע מהפסוק
  .לא ברור בדיוק היכן הייתה הטעות, 'טוב יותר

  
אי שם במהלך התקרית של מי מריבה היה ליקוי כלשהו 

לשים את 'אך כיוון שקשה מאוד , בתפקודם של משה ואהרן
דעות אנו מוצאים מגוון כה רחב של , על נקודת הכשל' האצבע

  .במפרשים
  

לעשות בעצמנו מה שבוודאי עשו המפרשים , אם כן, ננסה
'  של הציוויו נשווה בדייקנות את -בבואם לבאר את הפרשה 

נשווה בין פסוק ח : כלומר [בפועללמשה עם מה שמשה עשה 
  ].יא-לבין פסוקים ט

  

  "ממלאים אחר ההוראות"
  :למשה מנוסחות לכאורה בבהירות' הוראות ה

  ' פרק כבמדבר. 6
ְוִדַּבְרֶּתם  ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה) ח(

 ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ֶאל ַהֶּסַלע
  :ְוִהְׁשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעיָרם
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ל משה ושימו לב לחמש ההוראות שע, קראו את הפסוק שנית
  :לבצע

  .לקחת את המטה ....1111
  .להקהיל את העדה ....2222
  .לדבר אל הסלע ....3333
  .להוציא מים מן הסלע ....4444
 .להשקות את העדה ....5555

  
כדי למצוא במה חטא משה כל שעלינו לעשות הוא לבחון את 

  , היכן שינה משה ממה שנאמר לוהפסוקים הבאים ולמצוא 
תוך כדי כך נוכל גם למצוא מקורות לשיטות הראשונים (

  .)השונות בנדון
  

  : הביצוע על ידי משה.   "קח את המטה "- 1' ציווי מס
  

  :ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו ִמִּלְפֵני ְיהָֹוהַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַהַּמֶּטה ) ט(
  

כאשר "והתורה עצמה מציינת , עד כאן לכאורה הכול תקין
  ".צוהו
  

  :הביצוע על ידי משה.   "והקהל את העדה "- 2' ציווי מס

   
   . מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת ַהָּקָהל ֶאל ְּפֵני ַהָּסַלעַוַּיְקִהלּו) י(
  

  .גם כאן הכול עדיין תקין
  

. "ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו "- 3' ציווי מס
  : הביצוע על ידי משה

  
ָלֶהם ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ) משה(ַוּיֹאֶמר 

  :ָמִים
  

אך לא עשה , אל הסלעמשה נצטווה לדבר : כאן כבר יש בעיה
  . זאת

  
שהכה את הסלע שמשה נענש על ,  את פירושוי"רשמכאן שואב 

  .במקום לדבר אליו
  

  : בתוכן הדברים, לעומת זאת,  מתמקדיםן"ם ורמב"הרמב
  

 מבטאת - " המֹריםשמעו נא  "- צורת הפנייה ם"הרמבלדעת 
  . 'כעס שלא במקום וגורמת אפוא לחילול ה

  
שממנו , " לכם מיםנוציא" טוען שהבעיה היא בביטוי ן"רמב

  .הם אלו שיוציאו מים לעם, 'ולא ה, שמשה ואהרןמשתמע 
  

אמנם אפשר לפקפק ולומר שהגיוני שמשה הבין את הציווי 
על , כלומר, " הסלע]אודות[על ודברתם "כ"  הסלעאלודברתם "

  ").ונתן מימיו (" שהסלע ייתן מיםהאפשרות
   

אל הרי המציאות הפשוטה היא שמדברים ש, וכך מסתבר
  .אל אבניםולא ) בני ישראל (אנשים

  
בפרשת , לעיל, למשל, ראו;  מתחלפות זו בזו'על'ו' אל'לעיתים 

  :המתאווים 
  א"במדבר פרק י. 7
 ַעלִּכי תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק ) יב(

  :ְׁשַּבְעָּת ַלֲאבָֹתיוָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר נִ 
  

להוביל את בני ישראל כלומר , "האדמהאל "שהכוונה כמובן 
  .לארץ

  

הביצוע על ידי ."והוצאת להם מים מן הסלע "- 4' ציווי מס
  : משה

  'במדבר פרק כ. 8

  ַּפֲעָמִים ַמֵּטהּו ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע ְּב ) יא(

  :ים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרםַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּב 

  

שהכה את הסלע במקום טוען שמשה חטא בכך , כאמור, י"רש
  . לדבר אליו

  

".  להם מיםוהוצאת"אך יכול להיות שכך הבין משה את הציווי 
  ?למה נצטווה לקחת את המטה,  אחרת:כך מסתבר מאוד

  
 :ברפידיםנצטווה ועשה כך בדיוק הרי 

  ז"יפרק  שמות .9
ּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל וַ ) ה(
  :ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכָּת ַמְּטָך ּו
ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרב ) ו(

  : ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאלָתה ָהָעםַמִים ְוָׁש 
  

לדבר אל פירושו " ודברתם אל הסלע", כמו שאמרנו, אם אכן
 .זו פעולה נפרדת" והוצאת להם מים"ודאי ש,  הסלעאודות העם
  

אכן מגיע , לאחר דחיית כל האפשרויות האחרות, אבן עזרא
 פעמייםשה הכה בלית ברירה למסקנה שהחטא היה בכך שמ

  .במקום פעם אחת
  

והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה  "- 5' ציווי מס
  : הביצוע על ידי משה. "ואת בעירם

  

   ." ותשת העדה ובעירם"
  .ברור שאין שום דופי בשלב הזה

  
את המקור , אם כן, באמצעות ניתוח הפסוקים מצאנו

  . לשיטות הראשונים השונות
  

מדוע נענש : בפתח הדברים עדיין מנקרתאך השאלה שהעלינו 
  ?משה בחומרה כה רבה

  

  '?האם פעל משה בניגוד לצו ה
  : מהניתוח שלעיל עולה אפשרות מעניינת

אם נאמץ את הטיעונים שמעלה כל פרשן נגד השיטות האחרות 
ניתן , ) יש טיעונים חזקיםובאברבנאל, ן"ברמב, באבן עזרא(

  !השמשה לא סטה כלל ממה שנצטוולהסיק 
  

טוען , בדברים' על סמך האמור בפרק א, האברבנאל, למעשה
לא חטאו כלל במי מריבה אלא נענשו על חטאים שמשה ואהרן 

  . משה על חטא המרגלים ואהרן על חטא העגל: קודמים
  

על , נענשו על מי מריבהכאילו והתורה רק מציגה את הדברים 
  .םשלא לשים אותם בכפיפה אחת עם החוטאים מקרב העמנת 
  

אך התורה מציינת בפירוש בעוד , זהו אמנם פירוש מעניין
) נא; ב"ודברים ל, יד; ז"כ, כד'; במדבר כ(שלושה מקומות 

  . שמשה נענש על עניין מי מריבה
  .אין הדברים מתיישבים עם הפשטולכן 
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  'במדבר פרק כ. 10
בּול ֶאֶרץ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְּבהֹר ָהָהר ַעל ּגְ ) כג(

  :ֱאדֹום ֵלאמֹר
ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו ִּכי לֹא ָיבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ) כד(

  :ַעל ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת ִּפי ְלֵמי ְמִריָבהִיְׂשָרֵאל 
  

  ז"במדבר פרק כ. 11
ה ֶאת ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵא ) יב(

  :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְוָרִאיָתה אָֹתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ַעֶּמיָך ַּגם ָאָּתה ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן ) יג(

  :ָאִחיךָ 
ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ) יד(

  :י ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן ֵהם ֵמ ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם
  

  ב"דברים פרק ל. 12
  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר) מח(
ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר ְנבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ) מט(

  :ֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזהְּפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֹ
ּוֻמת ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹלה ָׁשָּמה ְוֵהָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך ַּכֲאֶׁשר ֵמת ) נ(

  :ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְּבהֹר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו
 ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ְמַעְלֶּתם ִּביַעל ֲאֶׁשר ) נא(

  :ַּבר ִצן ַעל ֲאֶׁשר לֹא ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִמְד 
ִּכי ִמֶּנֶגד ִּתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) נב(

  :ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
  

  : הגענו למבוי סתום, אם כך
  . התורה אומרת שמשה נענש על עניין מי מריבה

  
ובוודאי לא לחטא בסדר ,  אין בפסוקים רמז לשום חטאאך

  .גודל שעשוי לגרור עונש כה חמור
  

  להתחיל מן ההתחלה
  : התשובה היא בעצם פשוטה למדי

פסוקים (במשך כל העיון עד כאן דילגנו על כל הפתיחה לפרשה 
  ). ו-א
  

 'הקדמה'או כ' רקע'כמקובל בדרך כלל לראות אותם רק 
  . חטאו של משהלפסוקים המתארים את 

דווקא בהם טמון אבל אם נבחן פסוקים אלו בדקדוק נמצא ש
  !פתרון הבעיה

  
  :הבה נעיין אפוא בפסוקי הפתיחה לאירועי מי מריבה

  'במדבר פרק כ. 13
ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ) א(

  : ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשםָהָעם ְּבָקֵדׁש ַוָּתָמת
  :ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן) ב(
 ַאֵחינּו ִלְפֵני ָגַוְענּו ִּבְגַועַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ְולּו ) ג(

  :ְיהָֹוה
ֶּזה ָלמּות ָׁשם ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ְיהָֹוה ֶאל ַהִּמְדָּבר הַ ) ד(

  :ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו
ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאל ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה ) ה(

  :לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות
  

  ? ואיך מגיבים משה ואהרן
מעודדים את העם ו  א'מתווכחים ומגינים על כבוד ההאם הם 
  ?לבטוח בו

  
ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל ) ו(

 : ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָֹוה ֲאֵליֶהםְּפֵניֶהם
  

   .אין כאן גילוי מנהיגות כפי שראוי שיהיה

שמות (הדבר בולט במיוחד בהשוואה למקרה המקביל ברפידים 
  : )ז"י

מה תנסון את , מה תריבון עמדי"ומשה מגיב מיד , העם מתלונן
  . 'ומבהיר לעם שתלונתם מעידה על חוסר אמונה בה, "  'ה
  

נותן מים ' וה', מתפלל משה אל ה, כאשר ממשיך העם להתלונן
  .לעם

  
  ז"שמות פרק י. 14

יֶהם ַעל ִּפי ְיהָֹוה ַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמְסעֵ ) א(
  :ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְׁשּתֹת ָהָעם

ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ) ב(
  :ַמה ְּתִריבּון ִעָּמִדי ַמה ְּתַנּסּון ֶאת ְיהָֹוהמֶׁשה 

 ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים) ג(
  :ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא

 ֵלאמֹר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה עֹוד ְמַעט ַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה) ד(
  :ּוְסָקֻלִני

ְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעבֹר לִ ) ה(
  : ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכָּת ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר

ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרב ) ו(
  :ֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשָתה ָהָעם ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶׁשה לְ ַמִים

 ַעל ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַמָּסה ּוְמִריָבהַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ) ז(
  :ֲהֵיׁש ְיהָֹוה ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִיןַנּסָֹתם ֶאת ְיהָֹוה ֵלאמֹר 

  
משה ואהרן , במקום לנקוט יזמה ולגלות מנהיגות, במי מריבה

  .בורחים ונופלים על פניהם
  

  ? האם בריחה היא התגובה המתאימה במקרה שכזה
  

  ? ידאג להם' להבטיח לעם שההאם לא היה על משה ועל אהרן 
למחות כנגד הטענה שמוטב היה להישאר האם לא היו צריכים 

  ?במצרים
  

נכשלו משה ואהרן שכבר בשלב זה , ניתן בהחלט להבין
כאשר ' בכך שלא קידשו את שם ה, בתפקידם כמנהיגים

  . בות דרשו זאתהנסי
  

יען לא ) "פסוק יב(באמרו ' אפשר שלזה בדיוק מתכוון ה
   – 5 מקור – ."להקדישני לעיני בני ישראלהאמנתם בי 

  
למה לא מובאת מיד תגובת , אבל אם אכן כך הם פני הדברים

  ? 'ה
  ? קודם על הכאת הסלעלמה התורה מספרת 

  
  

הקשרם כדי לענות על שאלה זו וכדי להבין את המאורעות ב
  .הכולל עלינו לחזור ולעיין בסוף פרשת קרח

  

  ?של מי המטה הזה
המפתח להבנת הפרשייה המורכבת הזו נעוץ , למרבה הפלא

   !בקשר בינה לבין פרשת קרח
  

נעקוב אחר מהלך המאורעות שלאחר , כדי לעמוד על קשר זה
  :כניסת משה ואהרן אל אוהל מועד

 ).ח-ז פסוקים(   "קח את המטה: אל משה לאמר' וידבר ה"
  ).6מקור (

  
 - מטהו שלולהניח שמשה מצווה לקחת את , באופן טבעי, ניתן

בקע את הים והוציא מים מן , אותו מטה שבו הביא את המכות
  . הסלע בחורב

  
  :אך הפסוקים הבאים שוללים הנחה זו
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  ).פסוק ט(..."כאשר צוהו' מלפני המטה הויקח משה את "

  

לארון סות בדרך כלל בתורה מתייח"  'לפני ה"המילים 
למזבח הקטורת או לפתח אוהל מועד , שבקודש הקודשים

  ).ח'; ל, מב, יא; ט"השווה שמות כ(
  

סביר להניח שמשה לא אחסן את חפציו האישיים בקודש 
 להבדיל -" מטהה "-שימו לב להדגשה , כמו כן... [הקודשים

  ].'ה וכו; ז"י, טז; ד"שמות י, "מטך"מ
  

  ? באיזה מטה מדובר, ובר במטהו של משהאבל אם אין מד
  ?האם מישהו אחר מאחסן את חפציו בקודש הקדשים

  
  : פשוטה למדי,  לפרשם"רשבכמו שמפליא , התשובה

אותו מטה שפרח ושימש הוכחה , אהרןמדובר במטהו של 
  ).כד-טז; ז"י, פרשת קרח(' לבחירת שבט לוי על ידי ה

  
  ם על במדבר פרק כ פסוק ח " רשב.15

  : מלפני העדות-קח את המטה ) ח(
ה לקחת את המטה להכות " צוה הקבלא - ודברתם אל הסלע 

שכתוב שם והכית בצור ויצאו . בו הסלע כמו שעשה ברפידים
קשוי מרי שלהם מטה צוה לקחת להראות בו האלא . ממנו מים

  .כדכתיב למשמרת לאות לבני מרי
  
   סיום פרשת קורח– ז"שמות י. 61
  :ר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדּבֵ ) טז(
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל ) יז(

ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו ִּתְכּתֹב ַעל 
  :ַמֵּטהּו

 ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד ְלרֹאׁש ֵּבית ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהרֹן ִּתְכּתֹב ַעל ַמֵּטה ֵלִוי) יח(
  :ֲאבֹוָתם

  :ְוִהַּנְחָּתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה) יט(
ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּבֹו ַמֵּטהּו ִיְפָרח ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי ֶאת ) כ(

  :ם ֲעֵליֶכםְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּלינִ 
ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְּתנּו ֵאָליו ָּכל ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה ) כא(

ְלָנִׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ֲאבָֹתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות 
  :ּוַמֵּטה ַאֲהרֹן ְּבתֹוְך ַמּטֹוָתם

  :י ְיהָֹוה ְּבאֶֹהל ָהֵעֻדתַוַּיַּנח מֶׁשה ֶאת ַהַּמּטֹת ִלְפנֵ ) כב(
ָּפַרח ַמֵּטה ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹא מֶׁשה ֶאל אֶֹהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ) כג(

  :ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלִוי ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים
ְׂשָרֵאל ַוּיֵֹצא מֶׁשה ֶאת ָּכל ַהַּמּטֹת ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ָּכל ְּבֵני יִ ) כד(

  :ַוִּיְראּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו
 ִלְפֵני ָהֵעדּות ָהֵׁשב ֶאת ַמֵּטה ַאֲהרֹןַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ) כה(

  : ּוְתַכל ְּתלּוּנָֹתם ֵמָעַלי ְולֹא ָיֻמתּוְלאֹות ִלְבֵני ֶמִריְלִמְׁשֶמֶרת 
  :ן ָעָׂשהַוַּיַעׂש מֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה אֹתֹו ּכֵ ) כו(
ָאַבְדנּו ֻּכָּלנּו ָּגַוְענּו ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל מֶׁשה ֵלאמֹר ֵהן ) כז(

  :ָאָבְדנּו
  :ִלְגֹועַ ּכֹל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשַּכן ְיהָֹוה ָימּות ַהִאם ַּתְמנּו ) כח(
  

  : 'ניסוי'למשה בתום ה' שימו לב לציווי ה

 את מטה אהרן לפני העדות אל משה השב' ויאמר ה") כה(
  ." ותכל תלונתם מעלי ולא ימתולאות לבני מרי, למשמרת

    

בפעם הבאה שבני ישראל : אומר למשה' ה, במילים אחרות
 קח את מטהו של אהרן והצג אותו בפניהם, יתלוננו או ימרדו

  . להזכיר להם מה קרה למורדים בפרשת קרחכדי 
  !במי מריבה, הפעם הבאה הייתה כאן

  
 אלא גם מדוע ם"רשבזה מסביר לא רק את פירושו של 

  ). פסוק ט ('מלפני הלקח את המטה מדגישה התורה שמשה 
   .לכך בדיוק נועד מטה זה

מצווה את משה לעשות בדיוק את מה ' ה 'בפסוק ח, ובעצם
  !שמשה היה צריך לעשות על דעת עצמו

  
  ": המֹריםשמעו נא  "- כך גם מובנים דבריו של משה 

באה בהתאמה לכך " המֹרים"ה לבני ישראל בתואר הפניי
  "!מריאות לבני "שהמטה הוא 

  
התורה מקשרת בין שתי הפרשיות הללו בעזרת אמצעי סגנוני 

  : ספרותי נוסף
 אחינו לפני גוענו בגועולו  "-המודגשת בפסוק ג " גוענו"המילה 

   - 13 מקור – ".  'ה
  

ל באחרית תלונה זו משחזרת את הזעקה שהשמיעו בני ישרא
  ; מיד לאחר שהונח מטה אהרן לפני העדות(מרד קרח 

הן גוענו אבדנו כלנו : ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר"
האם תמנו ! ימות' כל הקרב הקרב אל משכן ה! אבדנו

  ).כח-כז, ז"י(   - 16מקור  !"?לגוע

  

 מטה אהרןמשהסברנו כי משה מצטווה לקחת את , למען האמת
  .הבאות הן הגיוניות לחלוטין כמעט כל פעולותיו -
  

  , "אות לבני מרי"מכיוון שמטה אהרן הוא , כפי שהוסבר לעיל
" ודברתם אל הסלע"הגיוני ביותר שמשה יבין את ההוראה 

  , " הסלעעלודברתם "במשמעות 
  ". שמעו נא המֹרים"ועל כן הוא פותח את נאום הגערה ב

  
יכול אפוא  - !" ?המן הסלע הזה נוציא לכם מים "- המשפט הבא 

אודות הדורשת דיבור , 'כמילוי מדויק של מצוות הלהתפרש 
  ". ונתן מימיו "- הסלע )על יד: או(
  

מורה למשה לבחון את אמונת העם ולשאול ' ה, במילים אחרות
  , אותם אם אפשר שהסלע ייתן מים

  !וזה בדיוק מה שעושה משה
  

  .  את הסלעמכהזה מסביר גם מדוע משה 
  

הרי ההוראה , " הסלעעל"פירושו "  הסלעלא"הואיל והבין ש
משה בעצמו צריך לגרום אמורה לציין כי , "והוצאת", הבאה

  . למים לצאת
  

  ? איך
בצור , בדיוק באותו אופן שעשה זאת ארבעים שנה קודם לכן

  , שלובאמצעות המטה , חורב
  .8מקור  – ").במטהו: "יא', קרא בדקדוק את כ. ולא של אהרן(
  
  

  : מטות במי מריבהשניצם היו בע, אם כן
וככל הנראה ניתן לאהרן ,  שנלקח ביד משה-  מטה אהרן .1

  .כדי שיחזיקנו לעיני העם במשך כל האירוע
 שבו השתמש בעצמו להכאת הסלע - מטה משה .2

 .ולהוצאת המים
  

 פעמייםהפרט היחיד שנותר בלא הסבר הוא מדוע הכה משה 
  ). אבן עזראראה שיטת (
  

הייתכן כי הכאה כפולה תחת , ן"רמב כפי שמקשה, על כל פנים
  ? הכאה אחת מפחיתה מרושם הנס

  
 פעםלא ציין בדבריו למשה אם להכות את הסלע ' ה, יתר על כן

ודאי שלמשה ניתן . להוציא מיםציווה רק הוא !  פעמייםאו
  . ככל שירגיש צורך בכךייפוי כח להכות את הסלע 



 5

הכות את אין שום אזכור למספר הפעמים שיש ל בחורבגם [
קלה שכזו ' סטייה'האם , ואף אם פעולה זו הייתה שגויה. הסלע

  ]?גוררת עונש כה חמור
  

  .  אכן ביצע את ההוראות שניתנו לו כראוימשה, אם כן
 בשעה -לפני כן '  על שלא קידשו את האך הוא ואהרן נענשים

  .שהתלוננו בני ישראל לראשונה על מי מריבה
  
  
  : יתנשארנו בשאלתנו המקור, ברם

  ? מדוע עונשם כה חמור
  ?מדוע אינם מורשים להיכנס לארץ המובטחת

  

  עונש או הורדה בדרגה
בתוכן המדויק לשם קבלת מענה לשאלה זו עלינו להביט מקרוב 

  . של העונש
  

 הכניסה מניעתם מעונשם של משה ואהרן הואמקובל להבין כי 
  . לארץ כנען

  
  . אולם הנחה עממית זו איננה מדויקת

  
  :ל פעם נוספת במילים שבהן בוחר החומש לתיאור העונשנסתכ

לא תביאו לכן , יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל"
  -5מקור -).יב'; כ("אשר נתתי להם את הקהל הזה אל הארץ

  

  . נכשלו כמנהיגיםהעונש מורה על כך שמשה ואהרן 
  
בני  את להנהיגמודיע להם שבגלל כישלונם אין הם יכולים ' ה

  . ישראל אל הארץ המובטחת
  . מנהיגים לאומיים כי אם כיחידיםכאין הם נענשים 

  
  

אלא , ' בביצוע מצוות ה'טכני'פגם לפיכך הענשתם איננה בגלל 
  . באופייה של מנהיגותםבגלל פגם משמעותי יותר 

  
אותו פסוק שמנמק את עונשם רומז לפגם המנהיגותי , בעצם

  :הזה

  ).יב'; כ("ישני לעיני בני ישראל בי להקדהאמנתםיען לא "

  

לטפל במרד ניכר שהוא ציפה ממשה ומאהרן ' מהכרזתו של ה
  . על מי מריבה באופן ששמו יתקדש

  .הם לא היו מסוגלים לכך, מכל מקום
  

של המנהיג ואף ' שגוי'כישלון במנהיגות אינו בהכרח מעשה 
  . 'חטא'איננו מהווה 

  
.  את העםלהנהיגדה תפקי, כפי שעולה מן המילה, מנהיגות

  . לנקוט יזמהעליה , עליה לעשות מעשה נכון: כלומר
  

אך כמנהיגים , כיחידים משה ואהרן לא חטאו כלל במי מריבה
  .הם נכשלו

  
" אמונה"נוכל להציע הבנה חלופית למילה , על בסיס פירוש זה

  :הנזכרת בפסוק המציין את סיבת העונש

  ...". ביהאמנתםיען לא "

  
במובן ' לאמונה בהק זה איננה מתייחסת בפסו" אמונה"

  . 'בה' מאמינים' ברור שמשה ואהרן .התאולוגי
  . כפי שנגלה לעיני העם, 'בה די ' תומכים'הם אינם , עם זאת

, ראה [המבטא תמיכה, נ"אמנגזרת מן השורש ' אמונה'המילה 
  ; "ויהי ידיו אמונה: "יב, ז"שמות י, לדוגמה

  ; "הדסהויהי אֹמן את  "-ז '; אסתר ב
;  עמודי התמך של בית המקדש-) טז; ח"ב י"מל" (האמנות"וכן 

  ].ועוד; המאשרת ברכה או הכרזה של אחר, "אמן"המילה 
  ז"שמות י. 17

ִויֵדי מֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ) יב(
 ֱאמּוָנהַוְיִהי ָיָדיו ד ּוִמֶּזה ֶאָחד ו ִמֶּזה ֶאחָ ָּתְמכּו ְבָיָדיְוַאֲהרֹן ְוחּור 

  :ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש) נתמכות(
  

  :ם מסביר זאת אחרת"הרמב
  

 פרק –ם " שמונה פרקים לרמב–ם פירוש המשניות "רמב. 18
  'ד
לא לכן כתיב יען . א"ש במ" כמאמת ואמונה' בחי' והם ב 

ה ואהרן חס וחלילה "וחלילה חלילה שהיו מרע. ' כוהאמנתם
עדות שאינם מוכנים ' זה היאבל הענין כי . וסרי אמנהמח

י שעיקר הנהגתם "להנהגת דור החדש שהיו מוכנים לכנוס לא
ולא היה יכול להוריד ה אמת " ומדריגת מרע.אמונה' בבחי

 הגם כי נחשב לחטא מסתמא יש אופן להיות .אחרת' עצמו לבחי
שוב ומה לנו לח. עליונה מזה' בבחי' הגם שהימנהיג דור זה 

 ":לא האמנתם"' פ הפי"אבל עכ. בחטא שלמעלה מהשגתינו
  .אמונה'  למעלה מבחיאמת' נוהג בבחי' שהי

  
 או הנהגות בהן מונהג האדם הפרטי או עם שני מצביםישנם 

  :שלם
  .אמונהומצב שהוא בחינת .     אמתהנהגה שהיא בחינת 

  
.  "אמת ויציב": אנו אומרים, כשהכל זורח ומאיר, בבוקר
  ."אמת ואמונה": אנו אומרים,  כשהחשיכה שלטת,בערב

  
  .    כאן יש צורך באמונה.אז כבר אין רואים אמת יציבה וברורה

  
  

  .משה רבנו מתאים היה למצב של אמת
  א"מסכת בבא בתרא דף עד ע. 19
  . "אמתמשה ותורתו "
   

  .בו יש צורך באמונה,  למצב מעורפלאינו מסוגל לרדתהוא 
  

   .משה מכה וכועס, ם שובכשבני ישראל מתלונני
  

  :וזוהי עדות שאין הוא מתאים להנהגת הדור החדש
  

 ... ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאללֹא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּביַיַען 
  .לא מסוגלים הייתם לרדת לדרגה של אמונה

  
  

כבר , נותן למשה ולאהרן הוראות מפורטות לטיפול במצב' כשה
  . מאוחר מדי

  
ולמרות המילוי המדויק אחר הוראות , שהאירוע מסתייםברגע 

 כמנהיגי האומהכי ימיהם ' מודיע להם ה, בהכאת הסלע' ה
   .ספורים

  
חיוני למנות מנהיגות , קודם שיחלו בני ישראל בכיבוש ארץ כנען

  .חדשה
  
שירשה לו ' בתחינת משה לה, בספר דברים, שימו לב שבעתיד[

 אלא רק להנהיגן הוא מבקש אי, )כו-כג', ג(לראות את הארץ 
  ]. ולראות בעצמולעבור

  'דברים פרק ג. 20
  :ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ְיהָֹוה ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר) כג(
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ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּדָך ֶאת ָּגְדְלָך ְוֶאת ) כד(
ֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשיָך ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאֶׁשר ִמי ֵאל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ אֲ 

  :ְוִכְגבּורֶֹתךָ 
 ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָהָהר ֶאְעְּבָרה ָּנא) כה(

  :ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹן
  
  

של משה אפילו הגיונית ' ענישתו'לאחר מעשה נראית סיבת 
  . למדי

משיתחילו ראל בהתחשב בקשיים הרבים שיקדמו את בני יש
קשה להימנע מהתרחשות מצבי מרידה , לכבוש את הארץ

  . נוספים
  .מנהיגות שתוכל להתמודד עם בעיות כאלה היא חיונית

  

  הקש האחרון
, לו היה זה המאורע היחיד שבו כושלת מנהיגות משה ואהרן

  . סביר להניח שעונשם לא היה חמור כל כך
  

  . בספר במדבראך בעיית המנהיגות כבר צצה פעמים רבות 
  

  . אפשר כמעט לראות בפרשתנו מופע משני בלבד, למעשה
כמעט כל אירוע המתועד , מעת שעזבו בני ישראל את הר סיני

  :מנהיגות כושלתבתורה משקף תבנית של 
  

אינו יכול עוד להנהיג את בקברות התאווה טוען משה עצמו כי 
 ).טו-יא; א"י (העם

  
  א"במדבר י. 21

ה ֶאל ְיהָֹוה ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה לֹא ָמָצִתי ֵחן ַוּיֹאֶמר מֶׁש ) יא(
  :ְּבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי

ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי תֹאַמר ) יב(
ֵמן ֶאת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֹ

  :ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבָֹתיו
ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ) יג(

  :ָבָׂשר ְונֹאֵכָלה
  :ילֹא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמּנִ ) יד(
ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ) טו(

  :ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי
  

  ; )ה, ד"י (נופלים משה ואהרן על פניהם', המרגלים'בשוב 
 .כלב ויהושע תופסים עמדות הנהגה

  
  ד"במדבר י. 32
  :רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמהַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה ) ד(
  : ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוִּיּפֹל מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ְּפֵניֶהם) ה(
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ) ו(

  :ִּבְגֵדיֶהם
  

ושוב הם , רןשוב מותקפת מנהיגות משה ואה) ז"ט (במרד קרח
 ).כב, ד; ז"ט (נופלים על פניהם

  
  ז"במדבר ט. 42
ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ) ג(

  :ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ְיהָֹוה ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ְיהָֹוה
   :ל ַעל ָּפָניוַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ַוִּיּפֹ) ד(
  

היה זה כי , גישה זו מסבירה גם את טענת משה בספר דברים
  :חטא המרגלים שמנע ממנו לבוא לארץ

  'דברים א. 52
זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה הּוא ִיְרֶאָּנה ְולֹו ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך ) לו(

  :ָוהָּבּה ּוְלָבָניו ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהֹ
  : ַּגם ַאָּתה לֹא ָתבֹא ָׁשםַּגם ִּבי ִהְתַאַּנף ְיהָֹוה ִּבְגַלְלֶכם ֵלאמֹר) לז(

אֹתֹו ַחֵּזק ִּכי הּוא ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָהעֵֹמד ְלָפֶניָך הּוא ָיבֹא ָׁשָּמה ) לח(
  :ַיְנִחֶלָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל

  
,  במי מריבה– פומבית –הזדמנות נוספת ואולי הם קיבלו (
  .תקן את כשלונם  המנהיגותי בחטא המרגליםל

כי לא ינהיגו את העם בכניסה ' הצהיר ה, אך משנכשלו שוב
  ).לארץ

  
  

ודאי שכיחידים משה ואהרן צדיקים ולא עשו אף , כפי שהסברנו
  . 'רע'מעשה 

  . פעם אחר פעם בספר במדבר מנהיגותם כושלת, על כל פנים
  

ביטחון ,  כוח סבל,שמופת אישי של סבלנותבמי מריבה אפשר 
  . הדרוש'   'קידוש ה' היו יכולים ליצור את ונזיפה רגועה

  .אך זה לא קרה
  

  ? הנוכל לבקר את משה ואת אהרן על התנהגותם
  '? חטאים'האם שייך להגדיר את מעשיהם כ

  ! לאו דווקא
  

' טוב' אין הכרח להעריכו במונחים של -משבר מנהיגות שכזה 
  . 'רע'ו

  .בעיית התאמהיחס אליו כאל כדאי להתי, תחת זאת
  

התאמה בין -כבר כשעזבו בני ישראל את הר סיני נראו סימני אי
  . משה רבנו לבין בני ישראל

  
וכבר לא , משה בילה חודשים בהר סיני עם השכינה, סוף כל סוף

שימו [היה מסוגל להתעסק בתלונות הנוגעות לעניינים נחותים 
  ].לה, ד"לב גם לתיאור בשמות ל

  
  ד"מות לש. 62
ַוְיִהי ָׁשם ִעם ְיהָֹוה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ) כח(

ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת 
  :ַהְּדָבִרים

ה ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁש ) כט(
  :ּומֶׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹוְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר 

ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו ) ל(
  :ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו

 ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן) לא(
  :ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֲאֵלֶהם

ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ) לב(
  :ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני

  :ַוְיַכל מֶׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה) לג(
ה ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַדֵּבר ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו ּוְבבֹא מֶׁש ) לד(

  :ְוָיָצא ְוִדֶּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה
ְוָראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּפֵני מֶׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפֵני מֶׁשה ְוֵהִׁשיב ) לה(

  : ְלַדֵּבר ִאּתֹומֶׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל ָּפָניו ַעד ּבֹאֹו
  

לשם התמודדות עם האתגרים שבהבאת עם ישראל לארץ 
  . מנהיגות חדשההמובטחת נדרשת 

  
אלא משום , של משה ואהרן' שגיאה'וזאת לא בהכרח בגלל 

  .שעם ישראל לא היה ראוי להנהגתם
  
  

של משה " חוסר ההתאמה"פירוש מעניין שמשלים את תפיסת 
משך " מביא בעל ה לארץלמנהיגות שצריכה להכניס את העם

ספר "בעל , יוסף אלבו' את הסברו של רהמביא ,  "חכמה
  ":העיקרים

  משך חכמה על במדבר פרק כ פסוק יא. 72
  כי חטא מי מריבהחשב , המאמר הרביעי, ב"פרק כ, י אלבו"הר
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כי כאשר ראה כי העם צמא ,  הוא על שלא קידש משה שמו
 ולעשות מעצמוהיה ראוי לאיש כזה לקדש שמו יתברך מים 

  .יעשה רצון צדיק ועצת עבדיו ישלים'  וה,להוציא מים מסלע
  

  !  עשיית נס מעצמו, צריכה היתה להיות, תגובתו של משה
  .ולעשות נס מעצמו. לקדש את שמו יתברךצריך היה משה 

  
שהרי מצאנו מספר דוגמאות בהן הנביאים יזמו מעצמם מעשי 

  : פלא
  .ושמואל במטר. הכרמלאליהו בהר . יהשוע בעצירת השמש

  
יוזמה "את משה רבנו אנו מוצאים רק פעם אחת ב, לעומת זאת

  ":ניסית עצמאית
   לב–פסוקים כז ', במדבר פרק טז. 82

ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן קַֹרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמָּסִביב ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָיְצאּו 
  :יֶהם ְוַטָּפםִנָּצִבים ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבנֵ 

 ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים  ְׁשָלַחִני‘ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי הַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה 
  :ָהֵאֶּלה ִּכי לֹא ִמִּלִּבי

ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם 
  : ְׁשָלָחִני‘לֹא ה

 ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם ְוֶאת ‘ הְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא
ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשאָֹלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה 

  :‘ֶאת ה
ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 

  :ַּתְחֵּתיֶהם
ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם 

  :ֲאֶׁשר ְלקַֹרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש
  

 ":משך חכמה"תמה בעל ה,, ואם כך
  
  על במדבר פרק כ פסוק יא" משך חכמה"המשך ה. 92

 ןכי לא מצאנו למשה שיעשה דבר ועניי, ובאמת ראוי להתבונן
כמו מן , בכל המופתים ופלאות שעשה,  ציווי השם קודםבלי

 מה שמצאנו בשאר הנביאים, ושליו ובאר וקריעת ים סוף
 יהשעכמו הראשון היה , י הקים דבריהם"שעשו מעצמם והש

ולא היה ביום ) "יד,יהשע י ( וכמאמר הכתוב, בעמידת השמש
 בהר באליהווכן ". בקול איש' לשמוע הההוא לפניו ואחריו 

זולת מה ) יב,שמואל א( במטר ושמואל) יח,מלכים א(רמל הכ
  ! הלא דבר הוא–שמצאנו לו בדבר קרח 

  
אינו עושה כשאר הנביאים ואינו , גדול הנביאים, מדוע משה

  !?משתמש ביוזמות ניסיות
  

גם דבר זה נובע ממעלתו הגדולה ש" משך חכמה"השיב על כך ה
  :של משה

  
נה באספקלריא אי שהשגתו נביא אחרכי , ונראה בזה

לא כן .. .נראה כי לא אלוקים הואבזה הלא עין בעין ... המאירה
  ! משה

פה : "'ומדבר כאדם עם חברו וכמאמר ה, כי הוא נשאר בחושיו
אז אמרו כי הוא בעצם כח , אילו היה עושה כן, "אל פה אדבר בו

  ...משפיע משדד הטבע
שה לא ע, ל שדי- מפני שהיה קל הטעות להמיר כבודו באלכן

  .ת מקודם" בלי מה שיצווהו הישום נס ופלא מעצמו
  

שהרי קטנים . נביא שאינו בדרגה כה גבוהה רשאי ליזום ניסים
  .שייחס זאת אדם לכוחותיו העצמאיים של הנביא, הסיכויים

  
צריך לחשוש והיזהר ממצב , בגובה דרגתו, לעומת זאת משה

אלא בעל " איש האלוקים"שהוא לא רק   העםשבו יחשוב
  .כוחות בעצמוה
  

  .  כשמשה במעמדו הנכבד ובהערכת הציבור, כל זאת

  :לא היה הדבר כן, בזמן מחלוקת קרח, לעומת זאת
  

כעם , "כי כל העדה כולם קדושים: "אשר צעקו, לבד בדבר קרח
הכחישו מעלת משה וחשדוהו בדברים , כקטן כגדול, ככהן

, קיאז לא חשד אותם כי יטעו במעלתו להחשיבו אלו. פחותים
  . עשה את כל אלה' והראה כי מרצון ה

  
    .כשווה בין שוויםמשה מתואר בפי קרח ועדתו 

  .בשיקולים זרים העדה חוששת בו 
  ".כל העדה כולם קדושים"ש, והאמרה המושמעת בפי כל היא

  
יכול משה ליזום נס מעצמו ללא חשש של , ולכן במצב כזה

  .תוצאות לא נכונות
  

. כשהיה מדובר בכבודו הוא,  זוומכיוון שמשה השתמש בדרך
  .'כשמדובר בצורכי העדה וכבוד הצריך היה לעשות 

  
  :'יש בה סממנים של חילול ה, חוסר יוזמתו זו

  
אז כאשר לא ,  שהראה בדבר קרח שעשה מעצמועכשיואולם 

על מה שאין , על כבודו חש,  דברי נרגןמה אמרו, היה מים לעדה
  !?מים לעדה לא יחוש

 מעצמו לחוש לטובתם ולגזור אומר להסלע תובהעדר עשייאז 
כן " ... לא תביאו: "לכן אמר . חילול השםהיה " תן מימיך"

  .ועצם הדבר מושכל. י אלבו"נראה לי לישב דברי ר
 


