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  המים המתקת בעקבות ומשפט חוק
  ורהפטיג איתמר

  
 ).כה:טו ("הּוַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנּסָ -ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל' ַוּיֹוֵרהּו ה' ה- ֶאלַוִּיְצַעק"

 –חלק שני . והשלכת העץ למים' מציאת עץ על פי ה',  הצעקה אל ה–חלק ראשון  :חלקים שני לפסוק
 עולה סיוןיהנ ופשר החוק פשר את להבין הצורך מלבד .סיוןינעל ו משפטו קוח שימת לנו על מספרת התורה

  ?הפסוק חלקי שני בין זיקהמה ה - הדברים הקשרעל  שאלה גם
 ופרה שבת, בהן שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן במרה: "אומר י"רש. הפסוק בפירוש נפתח
 אלא, רחמים עלינו בקש, יפה בלשון במשה נמלכו שלא, ערפם קשי וראה, לעם: "הּוּסָ נִ  ושם 1".ודינין אדומה
  ".נתלוננו

 בין שרקה שאי אפשר להבין על פיו את אלא, הפסוק חלקי שני בין קשרמ נושאי זו בלבד לא ,זה פירוש
 סיפור בין קשרנוצר  היה ,החוק שימת על נולגיד ילוא, אכן 2. במחצית השנייה של הפסוקסיוןיוהנ החוק
  ? המשפטבאמצע והמשפט החוק שימת תכלית מה ,כן אם 3.סיוןיהנ ביןו הממתיק העץ

4  לא עדיין אבל ".לסורו יחזור ולא לו שם אשר והמשפט החוק יקבל אם "היה סיוןיהנש מפרש ספורנו
  .המים לסיפור קשר כאן מצאנו
. סהוינ ושם התלונה דבר על והמשפט קוהח שזה תכןיוי" :הקצר רושויבפאומר  עזרא-אבןאברהם ' ר
 לומר ונתוושכ נראה. דבריו פירש ולא סתם. "עליו ילין ואשר השם לישועת הוהמקו שהראה והטעם

 נראה בפשטותו ,היו ומשפט חוק לוא ורבר לא אך. יחווהרו' המקווים לישועת וה, נענשו המתלונניםש
 לייסר באו "והמשפט קוהחש מסבירמוסיף ו הוא הארוך רושויבפ .לפניו ולא המים סיפור לאחר ניתן שהחוק
 שבני כאן נאמר לא :נשאל ושוב". משה על הלינו שלא הסובלים להיטיב "– סיוןיוהנ, "וללמדם אותם
 חוק להם והיושצ עד :לשאול יש כך ובין כך בין. אותם הסינ ה"שהקב רק אלא 5,יסרויונת נענשו ישראל
  ?מזהירין כן אם אלא עונשין אין הרי, ענשויי מדוע ומשפט

 שכן, מדבר להולכי נסלחת תלונה – מים חוסר על התלוננו ישראל בני :התהליךזה היה ש להציע נראה       
כאן . ונשים טף עם רב המוןלכים הם כאשר ההו יחודיב, בשבילם האקוטית הבעיה אולי אוה במים מחסור
אמנם בעתיד . למתוקים מרים מים הפיכתב לא ניםפל כל ע, יתמיד לאהרי  הנס אבל, נס ה"הקב להם עשה
 ה"הקבכאן רצה  אבל. אותם לווהיש מרים של בבארה – ל"חז לפי וא, מעיינות במציאת ה"להם הקב ידאג

                                                             
   עפרה, מכון משפטי ארץובפקולטה למשפטים מרצה בורהפטיג  איתמר ר"ד. 
 בתורה נוועיי, אתר על י"רש ומפרשי תמימה תורה ורא.  עליהוסףנ ו א'אדומה פרה' במקום 'ואם אב כיבוד' הגורסים יש   1

 .אתר על שלמה
  .לפרש כך י"רש את דחק מה להסביר והתאמץ י"רש על בפירושו ם"הראדן בעניין זה ו   2
 מכוונים והמשפט החוקש מבאר הוא הפשט בדרך. סיוןיהנ ביןו המים סרוח בין קושר אתר על רושויבפ ן"הרמב אף   3

 המרים המים מקום אל והביאם מים שם שאין הזה בדרך הוליכם כי להודיע 'נסהו שם' ואמר ":מדבריות הולכישל  גותלהנה
  ".'ּוְלַמַען ַנּסֶֹתָך ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתךָ  ... ַוַּיְרִעֶבךָ ַוְיַעְּנךָ ') טז,ג:ח 'דב (שאמר כמו סיוןילנ

 .הראשון בפרושו ן"הרמב מבאר וכן   4
 .שנענשו, "בהעלֹתך" בפרשת שמתואר כפי, ישראל בני של המסע בסוף שהיו סיונותינב  כןמה שאין   5



2 
 

                                                           

 ועונש ששכר, עול קבלת היינו, ומשפט לחוק לדאגה ומזון למים רצופה מדאגה מחשבתם הלך את להסיט
 על בשמירה ונפשית גופנית אנרגיה משקיע וחובות זכויות של במשטר שנתון העם :בדרגה יהיעל אתז. בצדו
 מיםובכלל זה אספקת , שכר לו מובטח ,יועל ישמור אם :החוק בשמירת בעיקר תלוי גורלו העת. החוק
' ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה- ִאם6ַוּיֹאֶמר" : מידמזהירה שהתורה אוהו. תלונתו עליוהרי , ישמור לא ואם. כנדרש

 האם :סיוןיהנ פשר וזהו .)כו ("רְֹפֶאךָ ' ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני ה- ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא-ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר- ָּכל...לֶֹהיךָ -אֱ 
  ?והמשפט החוק בשמירת שתלוי למשטר, אחרת דרגהל עוברים שהם ויפנימו יבינו

 חידוש עצם על הוא זה בשלב הדֵגש שכן 7,מדובר חוקים באלו התורה הפירט לא מדוע מובן גם כך
 גם ניםפל כל ע, התלונות שיתמעטו סיכויגם  יש  במצב זה").ומשפט קחֹ ("עליו שפטיםנש חוק של המשטר
  8.לתלונתם מקום יש, בקולו ישמעו ואם ,סבלם את יבינו' ה פיאת  ימרו אם :אחרת צורה יקבלו הם כשיהיו

 מספרתכפי שהתורה , אף קיבל את שכרו ובתמורה, החדש המשטר את וקיבל סיוןיבנ עמד שהעם נראה
  .)כז' פס (" ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמִיםַוָּיבֹאּו: "כך אחר מיד

   :שונולה וז, כאן ם"בהרש פירוש על להעמיס ניתן זה רעיון ,עתידיות לענ       
 כ"ואח למים להצמיאם ׂשם אשר סיוןיהנ עלילות ידי על במרה שם ,)כה" ( ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפטָׁשם"

 והוא, ילמדם אשר המשפטים ואת החוקים את עליהם שיקבלו להוכיחם התחיל, המים את להם ריפא
  ).כו" ( ִּתְׁשַמעָׁשמֹועַ -ִאם" להם שאמר, ומשפט חוק לו שם והיאך. צרכיהם יעשה

 וכשהם ,אדםבני  היותם מעצם זכויות להם ותשמגיע שחושבים אנשים יש :לדורות חשיבות כאן המובא לרעיון
 ;וחובות זכויות של בעולם שחיים אנשים ויש. למתוקים המרים חייהםאת  יהפוך דהו שמאן מצפים הם, ממורמרים
לא כל שכר , כידוע,  אמנם.נםיח מתנת של ולא ועונש שכר של במשטר וחיים רותמעבֵ  נמנעים, זכויות אוספים
  .אריךמקום להה לעין אך אין כאן יםנראועונש 

 
 נקבע המשטר שינוי עצםשב רמז בדרך לומר ניתן דברינו לאור אך. 'הכוונה לשה להבין ניתן כי ףא, אמר מי נאמר לא בתורה   6

 ".אמר ":החדש המצבאם כן . ועונש בשכר תלויים הם ואילך שמכאן
 ".והמשפטים האלה קיםוהח כאן פירש לא למה תמה ואני" :שונולה וז, אתר על ן"הרמב בה שנתחבט שאלה   7
 העושה כעבד הם והרי, לשכר הצדקה חובותיהם בקיום רואים אינם שכן, מתלוננים אינם מעשה ואנשי צדיקים אמנם   8

, שם מקרא דעת רושופי ,ג:כב איוב עוד וורא, )ז:לה איוב ("ִיָּקח ִמָּיְדךָ  ַמה אֹו לֹו ִּתֶּתן ַמה ָצַדְקּתָ  ִאם": שנאמר וכפי, חובתו
 המקום ןכא ואין  ובמפרשי המשנה שם,"אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס" :ג, משנה אבות א

 .זה רעיון בהסבר להאריך


