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  ןועל חטאם של משה ואהר
  

ביא את הכל מפרש . כנסו לארץי על מה בדיוק נענש באי ה; חטאו של משהמהרבים המפרשים שניסו למצוא 
 )ח:כ(פירושו לפרשתנו  ב1"אור החיים "בעל, למשל .ר למשהדחה אותם ומצא חטא אח, לפניוהיו המפרשים ש

  : ןימסכם יפה את העני
נקדים להבין מה היתה שגגתו של משה בענין זה אשר היה סיבה ... פרשה זו רבו עליה כל מפרשי התורה

   .נה בקצרהדרכים בענין מפרשי התורה והנה הֵ ' וראיתי שנאמרו י. לגזירתו
  :  וכותברושים שקדמו לוי דוחה את כל הפאך, ) שםורא( הז אחר זהם  אותונהמ" אור החיים"בעל 

מהם ' ן על ג"וצא ולמד מה שטען רמב.  ידי חובת האמתאים אותנוימוצהנה כל העשרה דרכים אינם 
  .ואני טוען על השאר. אחרים ודחאם' ע על ג"ומה שטען ראב, ודחאם

ודרכו של בעל ": "'מעשי ה" בעל , אליעזר אשכנזי'ת דעתו של רדעתו עד שדחה בקיצוניות יתר א ולא נחה
, וקלני מזרועי לטרוח לדחות הדברים הדחויים, עלה כולו קמשונים ואין בו לא מלח ולא תבלין'' מעשי ה'

צא לא רק חטא אחד ו משה וממחפש את חטאו של, כמו שאר המפרשים, "אור החיים"גם  ."במחילה בכבודו
אמרו ל "חז.  פשוטו של מקראשדבריו אינם מתיישבים עםלי אך נראה  ,'ריבהמי מ'ן יאלא ארבעה חטאים בעני

רוח זו ב". כל מילה דלא מחוורא מסמיכין ליה מן אתרין סגין: יוחנן' דאמר ר: ")ה"הי "עירובין פ(בירושלמי 
ומדים ואנו ע, רוש חברויוכל פרשן דוחה את פ, רושים רביםי כל דבר שאינו ברור מביאים לו פ:נאמר גם כאן

 ואלמלא הטריד, אלו" הרים"לא הייתי מנסה להכניס גם את ראשי בין  .תמהים ומתקשים להבין את כוונת הכתוב
  :שהיא שאלה נכבדה כשלעצמה,  מה היה חטאו של משהלבד השאלהמ, כמה שאלותאותי 

   

ונש כמו באותו עגם הוא  נענש מדוע? אהרון מה חטא, י"רשאומר  הסלע כפי שה עלאם משה חטא בהכא  .א
 ְלֵעיֵני ְלַהְקִּדיֵׁשִני ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם לֹא ַיַען ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר: והכתוב אומר? סלעב כהיהרי לא ה, משה
  ).יב:כ (ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶּזה ַהָּקָהל ֶאת ָתִביאּו לֹא ָלֵכן ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

את  הןה "הקבמאשים כיצד ! ?כעס או שכחהתוך  מוכה ביהאולי ? חוסר אמונהכה בסלע מיהאם משה ה  .ב
  !?את אהרון בחוסר אמונההן ומשה 

 הסלע עלכו ישה, י"כפי שפירש רש, אם החטא היה? בלו משה ואהרון ובין החטאימה הקשר בין העונש שק  .ג
 לא להכניס את העם לארץ שעונשםהיה מדוע . מכותב –ענש מעין החטא יהיו צריכים לה,  אליובמקום לדבר

 "ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת ְוֶאְרֶאה ָּנא ֶאְעְּבָרה ":משהמבקש כפי ש, כמנהיגיםאף לא , בעצמםכנס לארץ י לא להגםו
 !? גם ללא הנהגה– )כה: ג'דב(
 , משה תמיד הואילהתפילת ?)כג:ג 'דב( "'ה- ֶאלָוֶאְתַחַּנן"למשה על חטא זה למרות ה "הקבמדוע לא סלח   .ד

לא להיות כלומר  ,)כה ("ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן-ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-ֶאְעְּבָרה" קש רקישה ב שמֹאףכאן ו
שכן הוא , ה מחכה לתשובת החוטאים" הקבלוא ה.ה לא סלח"הקב,  את הארץרק לעבור ולראותאלא המנהיג 

-ַּגם: "הנביאענה לו  )יג:ב יב"שמו ("'ָחָטאִתי ַלה"יא לנתן הנב שאמרכ,  המלך אצל דוד."מלך מוחל וסולח"
 ְוַצו .ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-  לֹא ַתֲעבֹר ֶאת...ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָׁשַמע ֵאָלי' ַוִּיְתַעֵּבר ה" :אצל משה ואילו ."ֶהֱעִביר ַחָּטאְתךָ ' ה
 !?)כח-כו: ג'דב(" ָהָאֶרץ- תֵני ָהָעם ַהֶּזה ְוהּוא ַיְנִחיל אֹוָתם אֶ הּוא ַיֲעבֹר ִלְפ -ְיהֹוֻׁשַע ְוַחְּזֵקהּו ְוַאְּמֵצהּו ִּכי- ֶאת

 
  .מקראות גדולותמהדורות שונות של נמצא ב" אור החיים" פירושו .1743 – 1696מרוקו , רבי חיים בן עטר    1
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 –" ְלַמַעְנֶכם"על משה ועונשו היו ' יצד זה כעסו של הכ? "ְלַמַעְנֶכם"רוש ימה פ :"ְלַמַעְנֶכםִּבי ' ַוִּיְתַעֵּבר ה"  .ה
 ? איזו טובה לישראל יש כאן?לטובתכם

  

 2, באותם חטאים הנזכרים בפירושים השוניםאולי כלל לא חטא משה נמצא שבכתוביםהיטב נעיין  אם שנראה
  : בפרשתנו מסופר .אחרת לו להכניס את העם לארץ מסיבה פשרִא כעס עליו ולא ' וה

ְוָלָמה . ..מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו-  ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם.ַאֲהרֹן- מֶֹׁשה ְוַעל-ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-ְולֹא
-ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל ... ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים...ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות- ֶאל' ְקַהל ה- ֲהֵבאֶתם ֶאת

ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן - ֶאלֶּתםְוִדַּברְ ... ַהַּמֶּטה- ַקח ֶאת...מֶֹׁשה- ֶאל'  ַוְיַדֵּבר ה...ְּפֵניֶהם-ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל
ָנא -  ִׁשְמעּו: ַוּיֹאֶמר ָלֶהםעְּפֵני ַהָּסלַ -ַהָּקָהל ֶאל- ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת...ַהַּמֶּטה- ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת...ֵמיָמיו

ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים - ַוַּיְך ֶאתָידֹו -  ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת?ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים- ַהּמִֹרים ֲהִמן
 ָלֵכן לֹא ָתִביאּו , ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם-ַיַען לֹא :ןַאֲהרֹ- מֶֹׁשה ְוֶאל-ֶאל'  ַוּיֹאֶמר ה...ַרִּבים
  ).יג- ב:כ( ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם' ה- ֶאת...ָרבּו- ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר.ָנַתִּתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל- ֶאת
פי שעשה פעמים רבות במשך  כ',ותקבלו מים' אתפלל אל ה'על משה לומר בפשטות היה  ,קש מיםיכשהעם ב

  :)יד- י:יד 'שמ( קודם קריעת ים סוף, הלדוגמ. יםשנהארבעים 
 ֶאל ַוּיֹאְמרּו .'ה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְצֲעקּו ְמאֹד ַוִּייְראּו ַאֲחֵריֶהם נֵֹסעַ  ִמְצַרִים ְוִהֵּנה יֶהםֵעינֵ  ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְׂשאּו
 .ַּבִּמְדָּבר ִמֻּמֵתנּו ִמְצַרִים ֶאת ֲעבֹד ָלנּו טֹוב ִּכי ...ַּבִּמְדָּבר ָלמּות ְלַקְחָּתנּו ְּבִמְצַרִים ְקָבִרים ֵאין ַהִמְּבִלי מֶֹׁשה
 ְוַאֶּתם ָלֶכם ִיָּלֵחם 'ה ...ַהּיֹום ָלֶכם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר' ה ְיׁשּוַעת ֶאת ּוְראּו ִהְתַיְּצבּו ִּתיָראּו ַאל ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר

   .ַּתֲחִריׁשּון
  :)כה- כב:טו 'שמ( כאשר לא היה לעם מים לשתות,  במרהוכן

 ִמָּמָרה ַמִים ִלְׁשּתֹת ָיְכלּו ְולֹא ָמָרָתה ַוָּיבֹאּו .ָמִים ָמְצאּו ְולֹא ַּבִּמְדָּבר ָיִמים תְׁשלֶֹׁש  ַוֵּיְלכּו ׁשּור ִמְדַּבר ֶאל ַוֵּיְצאּו
 ַוִּיְמְּתקּו ַהַּמִים ֶאל ַוַּיְׁשֵלךְ  ֵעץ 'ה ַוּיֹוֵרהּו 'ה ֶאל ַוִּיְצַעק ?ִּנְׁשֶּתה ַמה ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ַעל ָהָעם ַוִּיּלֹנּו ...ֵהם ָמִרים ִּכי

  .ִנָּסהּו ְוָׁשם ּוִמְׁשָּפט חֹק לֹו ָׂשם ָׁשם ,םַהָּמיִ 
 משה ."ְּפֵניֶהם- ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל-ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל" בפרשתנו תגובת משה הייתהואילו 

הייתה ' תגובת ה. ה להושיע" אין בידי הקבביכולכ. ונוצר רושם שהם פחדו מהעם,  מפני בני ישראלוואהרון ברח
- ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאתֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי- לֹא ַיַעןןַאֲהרֹ- מֶֹׁשה ְוֶאל-ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה": בהתאם

למנהיג . מונה מצדכם הבריחה שלכם כביכול הראתה לישראל חוסר א".ָנַתִּתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל
ָנַתִּתי - ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-לֹא ָתִביאּו ֶאת" :אינכם יכולים להמשיך בהנהגהולכן  ,אסור לפחד מהעם

  .לפיכך נזכר הוא עם משה,  בכל המהלך הזה היה שותף גם אהרון."ָלֶהם
 ַהּצֹאן ֵמיַטב ְוַעל ֲאָגג ַעל ְוָהָעם ָׁשאּול לַוַּיְחמֹ" :טא של רחמיםחֵ בשאול חטא . לדוד לשאול ודבר דומה אירע

. את הממלכהממנו וקרע לשאול מוכן לסלוח היה ה לא "הקב ,אף שזה מעשה יהודי. )ט:טו א"שמו( "ְוַהָּבָקר
לכך  יש, כמובן !?הכיצד, את הממלכהממנו  ולא קרע ה"הקבסלח  ,חטא חטאים כבדים ביותרש ,דודלואילו 

 מפני אלא ,בגלל החטארק לא ם שאול נקרעה מִע הממלכה  :ביא רק אחד מהםונ, ם רבירושים והסבריםיפ
 ו שברחכיוון  מההנהגהדרווהאהרון גם  ומשהגם , לדעתי .)שם כד ("ָהָעם ָוֶאְׁשַמע ְּבקֹוָלם- ָיֵראִתי ֶאת ":שאמר
  . ולא הפגינו מנהיגות ראויה,מים העםקש יהל מועד כשבולתוך א

  ר אפרים יצחקי"ד 
  קוהפתח ת
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